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Efter regn och kyla kommer solen! 

 
Det var nästan som om man trodde att det inte skulle bli sommar efter veckor med regn och kyla men 

så plötsligt kommer solen fram och allt är glömt! Det är en fantastisk tid när prunkande blommor, 

buskar, träd och annat gör Villavägen vacker.  

Under sommaren riskerar vi besök av individer som är intresserade av olika saker som finns i hus och 

förråd. Vi har redan haft inbrott i förråd, även om tjuven då togs på bar gärning. Du som reser bort 

bör se till att ditt hus ser bebott ut. Be dina grannar hjälpa till med bevakningen av ditt hus så inte 

tjuvar dras till vårt område. 

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar i samfällighetsföreningen en riktigt underbar 

sommar. 

Med bästa sommarhälsningar 

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

Sommaren är äntligen här – men 

dessvärre kommer tjuvarna med 

den.  

Det grönskar och vi kan äntligen njuta av 

ljumma sommarkvällar i väntan på̊ 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 sa de som ringer får svar. 

- Ställ in cyklarna i boden och bilen i 

garaget. 

Anders, ansvarig Grannsamverkan  

Kabel-TV 
 

Nuvarande abonnemang hos ComHem för våra 

gemensamma kabel-tv kanaler har sagts upp från 

och med oktober. Styrelsen har därför under 

våren varit i kontakt med olika leverantörer av tv 

tjänster. Offerter har inhämtats men inkomna 

anbud har alla haft brister.  

 

Styrelsen har därför beslutat att förlänga 

nuvarande avtal med 1 år. Förlängningen medför 

dock att föreningen sänker sina kostnader med ca 

30 % vilket motsvarar drygt 60 000 kr. Efter att 

vi förlängt avtalet med ComHem så kommer nya 

förfrågningar och förhandlingar att påbörjas. 

 

Många av samfällighetens medlemmar använder 

idag tilläggstjänster som t.ex. bredband och 

telefoni från ComHem eller andra leverantörer. 

Det är styrelsens förhoppning att vi i förhandling 

med olika leverantörer ska hitta attraktiva 

lösningar som sänker kostnaderna för tv, 

bredband mm.  

 

Vi vill därmed uppmana alla att se över era avtal 

så ni inte har kvar långa bindningstider om vi 

byter leverantör. 
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Välkomstpaket. 
 

För er som är nya här på Villavägen och för er som 

vill få en snabb uppdatering av hur det fungerar i 

föreningen med regler och annat, så har styrelsen 

uppdaterat föreningens ”Välkomstpaket”. 

 

Informationen hittar ni på föreningens hemsida 

www.villavagen.se.  

Nya medlemmar 
 

För att underlätta för nya medlemmar 

så hoppas vi att ni som flyttar vidare 

till andra platser meddelar styrelsen 

detta via info@villavägen.se. På så sätt 

kan vi enklare hälsa nya medlemmar 

välkomna med information om 

föreningen och dess aktiviteter. 

Glad sommar önskar vi i styrelsen! 
 

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

Efterlysning 
 

Arbetet med att renovera våra garage pågår och 

offerter på jobbet kommer att tas in. Vi söker nu 

personer som har kunskap inom bygg/el som kan 

tänka sig att ingå i en grupp vars arbete kommer 

bestå i att bedöma/utvärdera dessa offerter. Är du 

intresserad och har den kunskap vi söker, är DU 

välkommen att höra av dig till 

danielolsen81@gmail.com 

 

Daniel, ansvarig Garage. 

Städdag 
 

Avslutningsvis vill vi passa på att informera 

om att höstens städdag blir den 28 oktober. 

Styrelsens arbete 
 

Mycket tid kommer i höst att läggas på 

arbetet med att renovera våra garage, 

inventera avloppsnätet och lösa kabel-tv 

frågan.  

 

Planerade styrelsemöten 

- 29 augusti 

- 26 september 

- 24 oktober 

- 5 december 
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