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Välkomstbrev för 2019 
Du får detta välkomstbrev för att du nyligen flyttat till Varg-
skinnets samfällighetsförening på Södra Gryta i Västerås. Du 
har flyttat till en förening och ett hem att känna dig trygg i 
och att växa i. Vem du än är, vad du än gör och vart du än är på 
väg, så vill vi att du ska trivas här. Föreningen värnar demo-
krati, öppenhet, jämlikhet, respekt, mångfald och hållbarhet 
för en trygg framtid.

Samfälligheten blir det vi gör den till
Samfällighetens stadgar skapades 1979 för att  underhålla  de 
kvarter som byggdes. Sedan dess leds föreningen av en styrelse 
som varje år väljs  av medlemmarna, alltså du själv och dina 
grannar. Dagens styrelse värderar öppenhet, delaktighet och 
utveckling. Det innebär att det ska vara möjligt för alla att få 
sin röst hörd så lätt som möjligt. Vi vet att våra medlemmar är 
kloka och kompetenta på många områden och när sådan kraft 
kan  tas  tillvara,  om  så  endast  i  små  portioner  åt  gången, 
kommer föreningen att bli ännu bättre för oss som bor här.
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Fakta 

★129 hushåll i tre kvarter: 
Björnfällen (BF), Björnramen 
(BR) och Vargskinnet (V) 

★ Föreningsstämma i mars 

★ Medlemsmöten vår och 
höst 

★ Städdagar i april och okto-
ber 

★ Föreningen källsorterar för 
en hållbar framtid 

★ Fyra anläggningar för före-
ningens utgifter. Dels de tre 
kvarteren, dels de gemen-
samma utgifterna för ge-
mensamhetslokal, snösröj-
ning, belysning m.m. 

★ Avgiften är olika beroende 
på kvarter och om du bor i 
radhus eller villa. Avgiften 
faktureras via epost som du 
meddelar styrelsen via hem-
sidan. 

★ Föreningens hemsida är 
ryggraden i kommunikatio-
nen. Där hittar du nyheter, 
svar, information och mycket 
mer. 

★ Medlemmarna pratar också 
med varandra på Facebook: 
facebook.com/groups/varg-
skinnet/ Välkommen! 

VÄLKOMMEN 
 till Vargskinnets samfällighetsförening i Västerås
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Om alla gör lite behöver ingen göra mycket
Ett vanligt  år  i  föreningen börjar  med att  vi  summerar det 
gångna året och väljer vilka medlemmar som ska ta hand om 
det året som börjat på föreningsstämman. Den är vårt högsta  
beslutsorgan då vi  väljer  styrelse och andra funktioner.  Alla 
medlemmar förväntas delta i föreningsstämman. Utöver den 
har vi i föreningen fler aktiviteter som framgår av tidslinjen i 
bilden ovan (även på hemsidan). Den visar det som kommer 
att hända under 2019. Det ser nästan likadant ut varje år och 
ambitionen med tidslinjen är att du ska veta vad som händer 
när så att du kan komma och tycka till eller hjälpa till. Med 
dina tankar och reflektioner blir föreningen bättre. Ju fler som 
tar ett litet ansvar, exempelvis bidrar vid städdagar, möten, i 
styrelse eller på annat sätt, behöver färre ta för stora och be-
tungande ansvar. Det ska vara lätt att engagera sig.

All viktig information på hemsidan
All  information  hittar  du  på  hemsidan.  Det  du  saknar  där 
meddelar du styrelsen så uppdaterar vi hemsidan. Har du frå-
gor är du också välkommen att höra av dig till någon i styrel-
sen. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan. Du kan också 
maila direkt till vargskinnets@gmail.com

Välkommen till Vargskinnets samfällighetsförening,

Styrelsen
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Styrelsen 2018 

Varje år vid föreningsstämman i 
mars väljs en ny styrelse som så 
långt som möjligt ska represente-
ra alla tre kvarteren. Vid senaste 
föreningsstämman valdes följan-
de medlemmar i föreningen:  

• Per Wahlström (V), ledamot och 
ordförande 

• Conny Jansson (BF), ledamot 
och kassör 

• Thomas Neidenmark (BF), le-
damot och sekreterare 

• Anna Rydberg (BF), ledamot 

• Magnus Garfvé (BR), ledamot 

• Toni Nilsson (BF), suppleant 

• Anna Rönnblom (BF), supple-
ant 

• Robin Jonsson (BF), suppleant 

• Erica Båvenäs (V), suppleant 

Styrelsen sammanträder i regel 
första onsdagen i varje månad kl. 
19:30 i samfällighetens gemen-
samhetslokal.
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