
Medlemsinformation – Villavägens samfällighetsförening 

God jul 
och 

Gott Nytt 
År! 

Styrelsen vill uttrycka sin uppskattning för det goda och 
viktiga samarbetet under 2012! 

Tapani, Bengt, Håkan, Anneli, Anders, Daniel, Hans och Emma 

Nr 4, dec 12 

Att tänka på under jul- och nyårshelgerna! 
Under kommande helger är det angeläget att hålla dörrarna stängda och låsta under 
hela dygnet och att ni är mycket varsamma med levande ljus och de risker som de för 
med sig. Om du reser bort ska huset inte se övergivet ut och ta gärna hjälp av dina 
grannar så att inga tjuvar lockas dit.  

Kom ihåg att vara aktsamma med raketer och smällare under helgerna och att inte 
lämna kvar rester. 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 

Boka in onsdagen den 20 febr. 2013 i din nya almanacka! Då har styrelsen prickat in 
samfällighetens årsstämma! Du kan även skriva egna motioner till stämman! Motioner 
ska lämnas till styrelsen senast 10 dagar innan årsmötet d.v.s. senast den 10 februari.  

Mera information kommer att delas ut i nästa nummer av Vi på Villavägen. 

Alla medlemmar är välkomna! 
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Julblandning… 

• Valberedningen består av våra närmiljöombud. Sammankallande är Jan Munthe Vv 
288 idag. Ombuden kommer aktivt att söka kontakt med sina grannar som är 
intresserade av styrelsearbete. Varje medlem har också rätt att nominera personer 
till styrelsen, så om det är någon som du tycker bör vara med i styrelsearbetet, 
kontaktar du valberedningens sammankallande. 

• Tack för allt gott arbete under städdagen! Det sjöd av gemensam och individuell 
arbetslust – och fint blev det inför kommande vinterskrud!  

• Det blir mycket folk på besök under helgerna – respektera P-kulturen som vi har 
kommit överens om och ställ gärna in din bil i garaget!  

• Förhoppningsvis är du inne på nätet och besöker vår egen hemsida 
www.villavagen.se för att få information om vad som är aktuellt och annan 
information.  

• Avtalet som vi förlängde med ComHem för 1 år sänkte kostnaden med 30 % men 
kommer att sägas upp för att möjliggöra ett nytt avtal i oktober år 2013. Styrelsen 
kommer att komma med förslag till årsmötet på hur vi går vidare. 

• Om ni har problem med garagen så kontakta garageansvarig. Av honom kan ni 
bland annat få hjälp med kontakt information för att göra nycklar eller få fel 
åtgärdade. 

Filmning av avlopp 

I höst har avloppsstammarna i området varit i fokus. Föreningen har låtit filma några 
sträckor för att få en uppfattning om statusen. Tyvärr gick det inte att inspektera de 
grövre stammarna på grund av all grumlighet i vattnet. Normalt kan det uppstå 
rotinträngningar i rörskarvar och sprickor i avloppsledningar, dagvattenledningarna är 
normalt i bättre kondition.  

Ledningen är av betong och området har inte haft många driftstörningar.  Kommunen 
bedömde inte att det var något akut behov av inspektion/åtgärd så länge det inte blir 
återkommande avloppsstopp. Filmningarna visar dock att det kan finnas behov av att 
fortsätta studera avloppen från fastigheterna. 


