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INFORMATION 

 

STÄDDAG 

Lördagen den 23:e april är det dags för vårstädning i föreningen.  

Vi samlas som vanligt kl 9.00 i respektive kvarter för utdelning av 

uppgifter. Fram till och med kl 12.00 är det föreningens skräp som ska läggas i beställda con-

tainrar, därefter är det tillåtet att i mån av plats fylla på med eget avfall. Föreningen bjuder på 

fika för samtliga medlemmar. Hör gärna av dig om du anser att något behövs senast 12 april. 

SOPNING 
Sopning av våra kvarter håller på och beställas och planeras utföras någon dag veckan efter 

påsk. 

GRÄSKLIPPNINGSSCHEMA 

Det börjar närma sig vår och då behöver våra gräsmattor klippas. Schema för gräsklippning 

finns på hemsidan. Vid förhinder byter du din vecka med en granne. 

HÄCKAR INOM OMRÅDET 

I Västerås Stads broschyr avseende tillåtna höjder på häckar i trafikerat område (se 

föreningens hemsida). Kortfattat är det följande som gäller: 

Du som har utfart mot gata: 

Inom en triangel med 2,5 meter sida så får det inte finnas något högre än 80 cm. 

Du som har hörntomt: 

Inom en triangel med 10 meters sida får det inte finnas något som är högre än 80 cm. Detta 

gäller även mot cykelväg. 

 

GRANNSAMVERKAN 

Inom föreningen jobbar vi med grannsamverkan för att försvåra för tjuvar och skadegörare –

vi hjälper varandra genom att hålla ögon och öron öppna. Meddela dina grannar om ni är 

bortresta mer än några dagar. 

Som ett leda att öka gemenskapen i samfälligheten har styrelsen startat en Facebook-grupp. 

Välkommen att sprida glädje även där: facebook.com/groups/vargskinnet/ 

 

NYHETER KRING MEDLEMSAVGIFTEN 

Vi håller på att se över möjligheterna att byta ut det system med bankgirotalonger som vi idag 

använder för debitering av driftskostnaden. Ett första steg är att skapa ett bättre medlems-

register. Vi behöver därför er mailadress. I normalfallet så kommer fakturan att skickas som 

en pdf-fil via mail. Om ingen mailadress skickas in till oss så kommer vi att fortsätta att lägga 

bankgirotalong/faktura i er postlåda. 

Skicka er mailadress till: vargskinnets@gmail.com 

 

NYA MEDLEMMAR 

Till alla nya medlemmar som flyttat in: VARMT VÄLKOMNA! 

Vi hoppas att Ni kommer att trivas. Tveka inte att höra av Er till oss i styrelsen om det är 

något Ni undrar över. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Styrelsen! 
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