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Ordförande: Jan-Olof Jigler, Vipvägen 64, tel. 070-6285570 - janolof.jigler@gmail.com – Gemensamma anläggningsfrågor 

Vice ordf.: Curth Sandström, Spovvägen 13, tel. 070-2553556 – curthsandman@gmail.com 

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

husvagn/husbil/släpvagnsuppställningar 

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

Sekreterare: Bo Nyman, Bålstavägen 10 A, tel. 076-6508888 - bonyman@outlook.com 

Ersättare: Christer Persson, Vipvägen 49, tel. 0720-125496 - chr.per@icloud.coml 

Ersättare: Leif Åström, Snäppvägen 65, 070–2234581 – leif.e.astrom@telia.com 
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Höststädning 28–31 oktober 
Vi har alla ansvar för att skapa ett trevligt område att bo i, så gå ihop med grannarna och gör fint i 
era respektive områden. Det finns en hel del att gemensamt ta hand om vid höststädningen. Ta 
bort ogräs, beskära buskar, kratta och sopa löv, vid behov uppsättning av snökäppar som 
markering för snöplogning, samt allmän städning av området. Det har växt mycket i sommar så det 
behövs en rejäl omgång med sekatören. 
Container för avfall finns på varje uppfartsgata. Tänk på att det bara är trädgårdsavfall som får 
slängas där. Uppsopad sand eller annat skräp får inte läggas i containern. 
Snökäppar kan hämtas hos Fredrik Sundberg på Spovvägen 11.  
 

Dåligt gensvar avseende hjälp till lekplatserna 
Vi har behov av att fräscha upp viss lekutrustning på lekplatserna och sände ut frågan om hjälp 
med några timmars målning. Vi önskade även att få intresserade som var villiga att se över hur vi 
ska utrusta lekplatsen på övre Spovvägen/Vipvägen.  
Tyvärr kan vi konstatera att intresset hos över 200 fastigheter varit nästan lika med noll. Det 
innebär att vi måste ta in extern hjälp med detta och att arbetena påbörjas under våren 2022. 
 

Betalning av kvartalsavgifterna 
På årsstämman kom det upp frågor om man kan betala kvartalsavgifterna på annat sätt än 
nuvarande. Det går bra att betala för ett helt år i förskott om man vill, däremot kan man inte få  
e-faktura i dagsläget. Kontakta Fredrik Sundberg via fredrik_sundberg@hotmail.com om du önskar 
betala för ett helt år. 
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