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Styrelsen 2015
Ordf:

Lars Prabin
tfn -----------------lars@valdemarsro.se

Sekr:

Benny Bergsell
tfn -----------------benny@valdemarsro.se

Kassör:

Pär Håkansson
par@valdemarsro.se

Ordinarie:

Hans Larsson
hans@valdemarsro.se

Ordinarie:

Helena Lopac
helena@valdemarsro.se

Hela styrelsen kan nås på styrelsen@valdemarsro.se
Kontaktman Grannsamverkan: Lars Prabin

valdemarsro. se
Vi vill påminna er om att hemsidan är vår primära
kommunikationskanal, men vi kommer att dela ut
Villabladet då vi vill vara säkra på att vi når alla hushåll.
För att komma åt dokument på hemsidan, så som våra
protokoll, ska ni använda lösenordet ------------------.

SMS-tjänst
Vi vill också påminna om att vi har en SMS-tjänst för
medlemmar där vi skickar ut information/varningar relaterat
gransamverkan. Tjänsten kommer att vara gratis
tillsvidare.

Grannyra
Söndagen den 27:e september klockan 15:00 bjuder
villaföreningen in alla till ”Grannyra”. Vi bjuder på korv,
hamburgare, dryck och kaffe.
Dessutom finns det aktiviteter för barnen, t.e x.
chokladhjul och en hoppborg.
Vi kommer att vara vid det östra grönområdets norra del
(vid den ”stora kullen”).
Skicka gärna ett SMS till 0703-79 12 98 eller ett mail till
benny@valdemarsro.se med antal vuxna och barn som
kommer så vi har så det räcker till alla (ingen bindande
anmälan).
Håll utkik på hemsidan för sena ändringar vid händelse
av rejält oväder!
I samband med detta har ni också möjlighet att prata med
fibergruppen om ni har några frågor kring fiber.

Medlemsavgift
Anmäl er genom att skicka adress och mobilnummer till
grannsamverkan@valdemarsro.se.
Om ni ser något eller vill skicka ut information till SMSlistan så hör av er till grannsamverkan@valdemarsro.se
eller till ------------------ (Ola), ------------------ (Lars), ----------------- (Benny).

Fiber
Preliminär tidplan för start av
fiberutbyggnaden på Valdemarsro
har inte ändrat sig. Planen är
fortfarande att byggnation skall
påbörjas tidigt 2016, så snart den
eventuella vintern släppt taget om
våra gator.
Vi kommer att lägga ut information och uppdateringar på
vår hemsida.

Det är relativt få medlemsavgifter för 2015 som inkommit
såhär långt. Betalningsinformationen skickades ut
tillsammans med fiberinformationen i början på mars
månad. Om ni har missat att betala, så går det bra att
göra det nu. Se detaljer nedan.
För att ta del av fiberutbyggnaden är medlemskap i
villaföreningen obligatoriskt.
Medlemsavgift 2015: 100kr
Bankgironr: 424-6872
Märk inbetalningen med din gatuadress.

Cykelöverfart
Som vi tidigare nämnt så ska villaföreningen undersöka
möjligheten att förbättra säkerheten vid cykelöverfarterna
över Vattenverksvägen (speciellt den västra). Ni som
tidigare har varit i kontakt med Gatukontoret eller om ni
vill vara med i arbetsgruppen, kontakta gärna
styrelsen@valdemarsro.se

