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valdemarsro.se 
Vi har flyttat och försökt förnya villaföreningens hemsida. 
Du hittar den på valdemarsro.se. För att komma åt 
dokument, så som våra protokoll, ska ni använda 
lösenordet  ……. 
 
Om ni har några önskemål på vad ni vill hitta på hemsidan 
så hör av er till benny@valdemarsro.se 
 
Vi skulle gärna se att t.ex. några knattereportrar kunde 
göra något reportage som vi kunde publicera på våra 
sidor. 
 
Tanken med sidorna är att sprida information till våra 
medlemmar men också göra reklam för vårt område. Detta 
arbete pågår. 
 

 
SMS tjänst 
Grannsamverkansgruppen kommer att testa en tjänst där 
medlemmar i villaföreningen kan få information via SMS. 
Tjänsten är tänkt att förmedla information och varningar 
relaterat grannsamverkan. 
  
Tjänsten kommer att vara gratis under 2011, men kommer 
vara avgiftsbelagd för 2012. 
 
Anmäl dig till lars@valdemarsro.se 
 
  

 

Loppmarknad 
  

 
 
Lördagen den 11:e juni tänkte vi anordna en loppmarknad 
på Storkängens lekplats. Tanken är att vi i området ska 
träffas men också passa på att köpa eller sälja saker. 
 
Ni som vill sälja saker får själva ta med t.ex. ett bord eller 
något annat lämpligt så att ni kan visa upp era saker. 
Säljare kan till en början ställa upp på den asfalterade 
delen av lekplatsen. 
 
Villaföreningen kommer att bjuda på korv med bröd och 
dricka. 
 
Vi startar med själva loppmarknaden klockan 10, så ni 
som har mycket att packa upp bör vara där lite tidigare. 
Mellan klockan 11 och 12 kommer villaföreningen att 
servera korv med bröd. 
 
Vid 12 tiden, eller då köparna försvunnit, avslutar vi 
loppmarknaden. 
 
Se valdemarsro.se för mer information och eventuella 
sena förändringar (skulle det t.ex. ösregna på lördag 
morgon så flyttar vi eventuellt loppisen till söndagen). Vi 
kommer också att sätta upp en skylt om loppmarknaden 
flyttas på grund av dåligt väder. 
 
Välkomna! 
 

 
Aktiviteter 
Vi uppmanar som alltid våra medlemmar att kommer med 
förslag på aktiviteter, och då främst aktiviteter för våra 
barn i området.  
 
Skicka ditt förslag till styrelsen@valdemarsro.se 
 
 
 
 
 
Styrelsen 

 

 

 

 

Grundad1922 

1/ 11 


