
STYRELSEN FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN VÄSTERÄNGEN 1 

Ordförande: Christer Persson, Vipvägen 49, tel. 08-786 81 55 (ordförande), Ansvarig garage och grönytor. 

Vice ordförande: Jan-Olof Jigler, Vipvägen 64, tel. 070-628 55 70 (ledamot), Ansvarig släp- och husvagnsparkeringen. 

Sekreterare: Bo Nyman, Bålstavägen 10 A (ledamot) 

Ledamot: Fredrik Sundberg, Spovvägen 11, tel. 0171-448632 (ledamot), Kontaktperson Graden 

Ledamot: Edwin Hillesöy, Vipvägen 38 (ledamot) Ansvarig lekplatser. 

Ersättare: Jessica Danneby, Spovvägen 59 (ersättare) 

Ersättare: Jan Andersson, Vipvägen 6 (ersättare) 
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Valberedningen söker Styrelsemedlemmar!! 
 

Den 30 mars 2020 har Samfällighetsföreningen Västerängen 1 årsmöte och bland olika frågor ska ny styrelse väljas.  
 

Av den anledningen vill valberedningen ha hjälp med förslag på personer som kan tänka sig att engagera sig i 
föreningens arbete. Det kan vara både att sitta i styrelsen men även att utanför styrelsen ha något ansvarsområde 
som styrelsen beslutat om, t.ex. tillsyn av lekplatserna, garagen, området i övrigt eller hemsidan. 

 
Vet du någon eller har du själv lust att ta dig an ett uppdrag. Du eller den du känner kanske har kunskaper som är bra 
att ha för en förening. Det kan bland annat vara att ha kontakter med Kommunen eller lokala entreprenörer som kan 
vara bra vid exempelvis en upphandling av tjänst. Du kanske känner till någon som har varit eller är föreningsaktiv. 
 
Styrelsen brukar normalt sett ha 6 styrelsemöten per år och de brukar oftast startas kl. 19.00 och avslutas kl. 21.00. 
Styrelsen beslutar i de flesta fall om arbeten som ska utföras och av vem. Det mesta upphandlas. I styrelsen kan det 
givetvis förekomma extra arbete utöver styrelsemötena beroende på vilken roll man har och om man har ett speciellt 
ansvarsområde. 

 
Som ordinarie styrelseledamot uppbär man ett arvode. Utöver detta utgår mötesarvoden för de som närvarar vid 
möten oavsett om man är ordinarie eller suppleant. För vissa kan ett eventuellt ansvarsarvode tillkomma. 

 

Till årsmötet ska följande beslutas beträffande val 
 

Stämman ska först och främst fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas.  
Vid 2019 års stämma beslutades att styrelsen skulle bestå av 1 ordförande, 4 ordinarie och 2 suppleanter.  
Ordförande väljs på 1 år och ordinarie styrelseledamöter på 2 år. Ersättare väljs på 1 år. 
 
De som står för omval är Christer Persson (ordförande), Jan-Olov Jigler, Fredrik Sundberg samt Bo Nyman (ordinarie 
styrelseledamöter). Jessica Danneby och Jan Andersson (ersättare). 
 
Christer Persson som har varit ordförande sedan 2011 har meddelat att han inte står till förfogande för omval, så även 
Bo Nyman som inte längre bor i området. 

 
Hälsningar 
Lars Wallentin Valberedningens ordförande 
Ni når mig enklast på telefon 0704-976301 
Eller e-mail, lafia.wallentin@gmail.com 


