
 

Vi på Villavägen 

Din/Er åsikt är viktig – bifogat finns en enkät med några viktiga frågeställningar som rör 

samfälligheten där svaren påverkar hur styrelsen ska arbeta vidare i dessa frågor. Det är därför av 
yttersta vikt att vi får in svar från samtliga fastigheter! 

Svara på enkäten snarast, dock senast den 22 juni genom att lämna ditt svar i brevlådan på Vv 338 eller maila 
in svaren till info@villavagen.se.  

Har enkäten kommit bort finns den att läsa och/eller skriva ut på hemsidan www.villavagen.se  
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Garage att hyra 
Det finns ett garage att hyra i vårt område. 
Intresseanmälan om att hyra detta görs till 
info@villavägen.se senast 17 juni.  
Märk mailet med ”hyra garage” 

Inbrott i bil i våra garage 
Var noga att låsa garageportarna.  
En bil har haft inbrott då den stod i garaget och 
inga brytmärken fanns på garageportarna. 

Våra garage 

Efter att frågan tagits upp på årsstämman har vi nu gått igenom samtliga garage i föreningen. Det som 
kollats är portar, el, tak, bjälkar mm  
Åtgärder kommer tas på de mest akuta åtgärdspunkterna i väntan på att garagen ska renoveras. 

Glad sommar önskar vi i styrelsen! 
Christelle, Bengt, Anders, Evert, Hans, Per och Emma 

Sommaren är äntligen här – men dessvärre kommer tjuvarna med den. 
 
Det grönskar och vi kan äntligen njuta av ljumma sommarkvällar i väntan på semestern. Dessvärre väntar 
tjuvarna också på semestrarna. 

Här kommer några tips för att undvika oönskade påhälsningar under semestertiderna. 

- Meddela grannarna att ni är borta och hur länge - be dem hålla ett öga på ert hus och be dem ta in posten. 

- Sätt timer på ljus och ljud, ha några lampor som går på, detsamma gäller radion. 

- Kolla att fönster och terrass- balkongdörrar är stängda och låsta 

- Koppla om telefonen till era mobiltelefoner så de som ringer får svar 

- Ställ in cyklarna i boden och bilen i garaget 

 

Anders, ansvarig Grannsamverkan 


