
STYRELSEN FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN VÄSTERÄNGEN 1 

Ordförande: Jan-Olof Jigler, Vipvägen 64, tel. 070-628 55 70 - janolof.jigler@gmail.com - Ansvarig områdesfrågor, garage, tennisbana 

Vice ordf.: Curth Sandström, Spovvägen 13, tel. 070-255 35 56 – curthsandman@gmail.com 

Ledamot: Fredrik Sundberg, Spovvägen 11, tel. 0171-448632 - fredrik_sundberg@hotmail.com - Ansvarig ekonomifrågor, hemsidan 

Ledamot: Jessica Danneby, Spovvägen 59 - jessicadanneby@hotmail.com 

Sekreterare: Bo Nyman, Bålstavägen 10 A, tel. 076-650 88 88 - bonyman@outlook.com  

Ersättare: Christer Persson, Vipvägen 49, tel. 0720-125496 - chr.per@icloud.com - Ansvarig grönytor sommarunderhåll/vinterunderhåll 

Ersättare: Leif Åström, Snäppvägen 65, 070-223 45 81 – leif.e.astrom@telia.com 
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Gillar du att skrapa och måla? 
 

Vi har behov av att fräscha upp viss lekutrustning på lekplatserna. Du som är intresserad av att 
hjälpa till med att skrapa och måla lite grann ett par timmar är välkommen att höra av dig till  
Jan-Olof Jigler i första hand via mejl janolof.jigler@gmail.com, eller på tel. 070-628 55 70. 

 

Var med och utforma en av våra lekplatser 
 

På årsstämman tog vi upp frågan om lekplatserna. Beslutet blev att vi behåller de fem lekplatserna 
och att vi därför ska utrusta lekplatsen för övre Spovvägen/Vipvägen igen. Därför vill vi ha hjälp av 
dig som har idéer och vill ta fram förslag inom vissa gränser. Intresserade kan höra av sig till Jan-
Olof Jigler i första hand via mejl janolof.jigler@gmail.com eller på tel. 070-628 55 70. 

  

Höststädning 28-31 oktober 
 

Hösten är på intågande och det börjar bli dags att ta hand om vårt område. Där är vi alla boende 
ansvariga för att vi får det fint och trivsamt omkring oss. Därför lägger vi ut datum redan nu så du 
kan lägga in det i din kalender. 
 

Styrelsens ansvarsområden 
 

Nya styrelsens ansvarsområden kommer att justeras och vi återkommer om detta. Ordförande kan 
alltid kontaktas om frågor uppstår. 
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