
STYRELSEN FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN VÄSTERÄNGEN 1 

Ordförande: Christer Persson, Vipvägen 49, tel. 0720-12 54 96 - chr.per@icloud.com - Ansvarig garage och grönytor  

Vice ordförande: Jan-Olof Jigler, Vipvägen 64, tel. 070-628 55 70 - janolof.jigler@gmail.com - Ansvarig släp- och husvagnsparkering  

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

Ledamot: Edwin Hillesöy, Vipvägen 38 - Ansvarig lekplatser. 

Sekreterare: Bo Nyman, Bålstavägen 10 A  

Ersättare: Jessica Danneby, Spovvägen 59 

Ersättare: Jan Andersson, Vipvägen 6 
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Vårstädning och grussopning 
Tisdag-onsdag 14–15 april har vi maskiner på plats för att sopa upp allt grus i området. I samband 
med arbetet är det viktigt att alla bilar tas bort utanför garage och på p-platser. Sopningen börjar 

på Snäppvägen morgonen 14:e april, så ställ gärna undan din bil/bilar kvällen innan. Bilar kan 
ställas på våra gemensamma gräsytor eller på husvagnsparkeringen i mån av plats. Undvik att 

parkera bilar på uppfartsgatorna eftersom du riskerar böter om parkeringsvakt är i vårt område. 

Vårstädning i området 
På grund av det rådande läget kommer vi inte ha någon gemensam vårstädning. Detta för att 

förhindra smittspridning och skydda riskgrupper. Men vi behöver ändå genomföra vårstädningen 
med förhoppning att alla kan ta på sig arbetshandskarna och bidra med arbetsinsats på egen hand.  

Under perioden 17–24 april har vi container på plats för trädgårdsavfall. Uppsopad sand eller 
annat skräp får inte läggas där. Träolja och penslar för inoljning av slipers, staket och annat trä kan 

hämtas hos Fredrik Sundberg på Spovvägen 11. 

Dags att betala uppställningsplats för 2020 
Debitering för uppställning av husvagn eller husbil (700 kr/år), alternativt släpvagn (300 

kr/år) kommer att genomföras under april månad. Om kommande årsstämma beslutar om andra 
belopp får justering göras i efterhand. 

 
 

Med hopp om fint väder hoppas vi att så många som  

möjligt ställer upp och gör fint i vårt område 
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