
 

Vi på Villavägen 

Medlemsinformation – Villavägens samfällighetsförening Nr 3,  okt 12 

Gemensam städdag Söndagen den 28 okt.  
mellan kl. 10.00 – 12.00 

Sommaren var kanske inte på sitt allra bästa humör i år när det gällde solstunder men 
bjuder alltid på så många andra möjligheter. Hösten kan vara en underbar tid med alla 
sina sprakande färgkaskader och kylan får besegras med en kopp té, varma tröjor och 
en annan upplyftande skogsutflykt.  

Våra gemensamma träd byter skepnad och tappar sina löv, en del onödigt skräp har 
samlats. Med andra ord är det dags för vår traditionella städdag under 
närmiljöombudens ledning. Efter två timmars väl genomfört arbete på gemensamma 
ytor för allas trivsel, bjuds alla medlemmar på nå t ät- och drickbart! En avprickning av 
ditt deltagande sker på en lista som vanligt och du som absolut inte kan komma på 
städdagen, kollar upp med ditt närmiljöombud om det är nå t annat du kan bidra med. 
Du måste anmäla om du inte kan vara med! 

I de containrar vi beställer hem, får du bara slänga komposterbart material – annars 
höjs våra kostnader för hyran dramatiskt. 

...och som vanligt vill styrelsen påminna om de beslut vi har fattat 
gemensamt om att skapa en bättre parkeringskultur. Använd våra P-
platser och respektera det att endast är korttidsparkering mellan garagen! 

Hög tid att betala in din medlemsavgift! 

Årsstämman beslutade att du ska du betala in höstens medlemsavgifter på 1 900 
kronor senast den 30 sep! 

Du som kommer att använda el i ditt garage t.ex. för en kupévärmare i bilen under 
vintern, ska betala in 400 kronor extra för denna service! Det är ett självkostnadspris 
för att vi ska få hyfsad balans mellan intäkter och kostnader för elen i garagen! 

Du kan sätta pengarna över Internet på vårt konto hos Swedbank med 
bankgironummer 5766 – 6000 eller gå till bankkontoret och kostnadsfritt sätta in 
pengarna på clearingnummer 8327-9 och kontonummer 983 453 69-2. 

Glöm inte att ange ditt namn och din adress! 

Bengt , kassör 



 

Vi på Villavägen 

Medlemsinformation – Villavägens samfällighetsförening 

Nya medlemmar 
 
För att underlätta för nya medlemmar så hoppas vi att ni som flyttar vidare till andra platser även 
fortsättningsvis meddelar styrelsen detta via info@villavägen.se. På så sätt kan vi enklare hälsa 
nya medlemmar välkomna med information om föreningen och dess aktiviteter. 

En härlig höst önskar vi i styrelsen! 
 

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

	  
1. Allmänt	  
	  
• Alla	  närvarande	  skall	  skriva	  på	  

deltagarlistan	  som	  finns	  på	  respektive	  
plats.	  	  

• Alla	  medlemmar	  som	  inte	  kan	  delta	  på	  
städdagen	  skall	  anmäla	  detta	  till	  respektive	  
närmiljöombudet!	  

• Alla	  medlemmar	  som	  vill	  använda	  el	  
kommande	  vinter	  markerar	  detta	  på	  
deltagarlistan	  (betalt/icke	  betalt)	  med	  att	  
kryssa	  i	  respektive	  ruta!	  

• Det	  är	  viktigt	  att	  endast	  komposterbart	  
material	  får	  slängas	  i	  containrarna!	  Om	  det	  
slängs	  annat	  där,	  blir	  det	  en	  mycket	  dyrbar	  
historia	  för	  föreningen!	  

• Miljöombuden	  samlar	  in	  synpunkter	  på	  
förslag	  som	  medlemmar	  vill	  ska	  tas	  upp	  av	  
styrelsen!	  Förslagen	  kan	  med	  fördel	  
noteras	  på	  de	  anteckningssidor	  som	  finns	  
bilagda	  deltagarlistan.	  
	  

	  

2. Att	  göra	  
	  
• Respektive	  område	  skall	  gås	  igenom	  och	  

farliga,	  slitna	  lekredskap	  mm	  skall	  
identifieras	  och	  åtgärdas	  t.ex.	  tas	  bort!	  
Fundera	  över	  om	  det	  finns	  några	  
investeringar	  ni	  vill	  göra	  och	  om	  ni	  själva	  
kan	  göra	  det	  jobb	  som	  krävs!	  	  

• Kratta	  undan	  löv,	  grenar	  och	  kvistar	  från	  
rabatter	  och	  inom	  området!	  

• Träd	  och	  buskar	  som	  täcker	  lampor	  eller	  
hänger	  ut	  över	  gångvägar,	  garage	  och	  
parkeringsplats	  MÅSTE	  klippas	  ned.	  	  

• För	  att	  underlätta	  snöröjningen	  och	  för	  att	  
inte	  skada	  de	  maskiner	  som	  används	  är	  det	  
också	  viktigt	  att	  buskar,	  kantsten	  mm	  som	  
kan	  medföra	  problem	  åtgärdas	  eller	  tas	  
bort.	  

• Rensa	  undan	  ogräs,	  trädskott	  m.m.	  vid	  
garageportarna.	  	  

• …och	  allt	  annat	  som	  kräver	  insatser	  på	  just	  
er	  lekplats.	  

 

Timmarna	  vi	  avsätter	  mellan	  kl	  10	  och	  12	  brukar	  räcka	  för	  våra	  allmänna	  ytor.	  Om	  mer	  tid	  
behövs	  för	  att	  städa	  de	  allmänna	  ytorna	  så	  fortsätter	  arbetet	  efter	  fikat.	  Fika	  med	  kaffe,	  saft,	  

varmkorv	  och	  kakor	  serveras	  vid	  12-‐tiden	  efter	  väl	  utfört	  arbete	  för	  allas	  trevnad!	  
 

Arbetsinstruktion	  för	  höstens	  städdag!	  


