
STYRELSEN FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN VÄSTERÄNGEN 1 

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

Vice ordförande/ledamot: Fredrik Sundberg, Spovvägen 11, tel. 0171-448632 - fredrik_sundberg@hotmail.com – Ansvarig ekonomi 

Ledamot: Jessica Danneby, Spovvägen 59 - Ansvarig utskick i postlådor 

Ledamot: Edwin Hillesöy, Vipvägen 38 - Ansvarig lekplatser 

Sekreterare: Bo Nyman, Bålstavägen 10 A – Ansvarig dokument 

Ersättare: Christer Persson, Vipvägen 49, tel. 0720-12 54 96 - Ansvarig grönytor och vinterunderhåll  

Ersättare: Jorisman (Joris) Zainuddin, Vipvägen 62, tel. 070-430 57 10 Ansvarig släp- och husvagnsparkering  
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Hemsida: www.villaagarna.se/vasterangen1  
 

Höststädning av våra gemensamma ytor genomförs 2–8 november 
På grund av den rådande situationen avseende Covid-19 kommer även höststädningen, 
likt vårstädningen, att pågå under en vecka.  
 
Kavla upp ärmarna och dra ert strå till stacken! Kratta gräs, beskär buskar och träd, byt 
kanttimmer, ta bort ogräs i lekparkerna m.m. Om ni känner er osäkra vad ni får göra, ta 
kontakt med styrelsen. 
 
Kanttimmer finns tillgängligt nere vid förrådet vid tennisplanen. Inoljning tar vi till våren.  
OBS! I Containrarna ska endast organiskt trädgårdsavfall läggas. 
 

Nyttjanderätt av gemensamhetsyta  
På stämman i september togs beslut om nyttjanderätt av gemensamhetsytor mot bl.a. 
garage. Styrelsen återkommer i vinter/våren till de som har avtal idag eller de som kanske 
borde ha ett avtal.   
 

Elbesiktning av garagen 
Under sommaren gjordes en oberoende besiktning av elanläggningen i garagen. Under 
hösten har anmärkningar åtgärdats så när som att det på vissa garageplatser finns 
installationer som måste tas bort. De som har dessa garage kommer att kontaktas för 
överenskommelse om åtgärd.  
 

Montering av automatisk garageportsöppnare 
Stämman tog beslut om regler gällande montering av automatiska garageportsöppnare. 
Mer om detta går att läsa om på hemsidan. Där finns även en särskild framtagen blankett 
för ändamålet.  
 

Autogiro 
Styrelsen vill slå ett slag för autogiro för avgiften till samfälligheten. Ta kontakt med 
Graden så hjälper de er. Ring till tel. 0150-52032 eller mejla till info@graden.se  
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