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    INFORMATION 

GRÄSKLIPPNING 
Nu har gräsklippningen dragit igång i området! Gräsklippningsscheman finns att hämta på hemsidan 
(www.vargskinnets.se), klickadärefter på länken ”LADDA NER”. 
Föreningen köpte in tre nya gräsklippare förra året, en för varje område/gata. Hör med era grannar 
alternativt en styrelserepresentant på er gata om ni har frågor om gräsklippning eller utrustningen. 

TRAFIKSÄKERHET 
Farthinder 
Styrelsen har vid upprepade tillfällen uppmanat er medlemmar att hålla nere hastigheten i området och 
respektera de 30 km/h som gäller i hela området. Detta har inte hjälpt och det körs fortfarande för fort 
på Björnramsvägen och Björnfällsvägen. Styrelsen rekommenderar en högsta hastighet på max 20 
km/h, gärna långsammare. 

Skymmande växtlighet 
En annan trafiksäkerhetsfråga är höjden och bredden på våra häckar, buskar och träd utmed vägar och 
främst vid utfarter. Tänk på att hålla nere höjden. Västerås Stad har utgivit en utmärkt broschyr som 
beskriver vilka regler som gäller. Denna finns tillgänglig på hemsidan om du har några funderingar på 
vad som gäller! Tänk också på att häcken inte får sticka ut för mycket i körbanan. 

Och återigen, inte att förglömma, kom ihåg att hålla nere hastigheten i området!! 

GRANNSAMVERKAN 
Då det förekommer inbrott och stölder även i våra kvarter rekommenderar styrelsen att ni meddelar 
någon granne om ni ska vara borta en längre period så att vi alla kan hjälpas åt och hålla ögon öppna åt 
varandra!  

UNDERHÅLLSPLAN 
En fullständig genomgång av underhållsplanen pågår och småposter kommer att ersättas av en årlig 
underhållspott. Planen kommer att fungera som grund för ekonomisk planering och minskar risken för 
framtida likviditetsbrist. 

NYA STYRELSEMEDLEMMAR 
Vid årsmötet i oktober väljs föreningens styrelse. Styrelsen är alltid intresserad av nya medlemmar som 
vill vara aktiva inom föreningen, i styrelsen eller på annat sätt.  

Är du intresserad av att vara medlem i styrelsen, hör av dig till någon i valberedningen Kent Evertsén, 
Anders Nilsson eller Rolf Schrötter! 

NYA MEDLEMMAR 
Till alla nya medlemmar som flyttat in: VARMT VÄLKOMNA! 
Vi hoppas att Ni kommer att trivas. Vi i styrelsen är öppna för frågor om det är  
något Ni undrar över. 

 

 

GLAD SOMMAR!! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

        Styrelsen 
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