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Ordförande: Jan-Olof Jigler, Vipvägen 64, tel. 070-6285570 - janolof.jigler@gmail.com - Ansvarig områdesfrågor, garage, tennisbana 

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

Ledamot: Edwin Hillesöy, Vipvägen 18 - edwin.hillesoy@gmail.com - Ansvarig lekplatser. 

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.com - Ansvarig grönytor sommarunderhåll/vinterunderhåll 

Ersättare: Jorisman Zainuddin, Vipvägen 62, tel. 070-4305710 - joris.zainuddin@gmail.com - Ansvarig husvagns-, husbils- och 

släpvagnsuppställning 
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Vi hälsar vintern välkommen 
Tänk på att ta bort bilarna vid garagen för att underlätta vid snöröjningen. Annars måste snön 

ligga kvar både vid ditt garage och dina närmaste grannar. Olja låset till garaget så det inte fryser. 
Du är välkommen att hämta ut snökäppar, kontakta Fredrik Sundberg så hjälper han dig. 

 
Ordinarie föreningsstämma 2021 

Styrelsen håller på med att planera årsstämman för nästa år och vi kan idag inte komma med  
besked om när och hur. Tänk på att motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 15 januari  

om du vill väcka förslag rörande föreningens verksamhet. 
 

Inbrott i garage 
Vi har haft inbrott i garage så tänk på att garagen bara är till för att ställa in bilen, de är  
inte förvaringsrum för diverse ägodelar. Får vi bort däck och annat blir garagen mindre 

stöldbegärliga och förhoppningsvis slipper vi fler påhälsningar. 

 
Upprustning och genomgång av lekplatser 

Vi håller för närvarande på med en oberoende besiktning av våra lekplatser för att se över 
underhållsbehov och krav på åtgärder. Vi återkommer 2021 om resultatet av undersökningen  

och berättar hur vi tycker att lekplatsfrågorna ska drivas vidare. 
 

Följ oss på vår hemsida 
Besök gärna vår hemsida www.villaagarna.se/vasterangen1. Där lägger vi kontinuerligt upp 
information, regler, dokument och annat som är av intresse för boende i vår samfällighet. 

 
Vi önskar alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År! 
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