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Då har det blivit aktuellt med årsmöte igen.
Några motioner har det
inte inkommit till styrelsen
inför detta årsmöte.
Men som ni kanske har
lagt märke till så har det
gått bra för föreningen
och att det därmed har
samlats en hel del pengar
i vår kassa. Detta är en
tröst för oss i styrelsen
men också för er medlemmar. Till skillnad från när
jag tog över som ordförande i denna förening för
10 år sedan så var den
närmast bankrutt. Inte en
krona fanns samlad i vår
avsättningsfond trots att
detta skulle göras enligt
stadgarna med minst
50000 kr/ år.

Vi har i styrelsen diskuterat hur vi skall föreslå våra
medlemmar om hur vi
skall befatta oss med de
pengar som nu har samlats på hög.
Som vi ser det så finns
det två olika sätt att hantera detta s.k. ”överskott”
som vi idag har i kassan.
Antingen kan man låta en
del av detta gå tillbaka till
medlemmarna i någon
subvention av samfällighetsavgiften.
Men från styrelsen sida så
vill vi i stället föreslå en
del nyinvesteringar och
därmed låta dessa pengar
komma medlemmarna
tillgodo på detta vis.
Därför har vi lagt fram en
investeringsplan som skulle sträcka sig fram till
2015.
Vi har även låtit beslutet
om beläggningen kring
poolen gå tillbaka till detta
årsmöte för att låta våra
medlemmar ta ett nytt

beslut utifrån de faktiska
kostnader som detta skulle uppgå till. Vårt underlag
till de föreslagna kostnaderna visade sig inte vara
helt underbyggda så det
visade sig att kostnaden
för att göra detta, översteg den kostnad som vi
presenterade på förra årsmötet.
Något som också har gjort
att vi har fått mera pengar
över detta år är den ringa
vintern med en så liten
kostnad för snöröjning.
Vidare när det gäller skolbussens parkering så har
vi gjort vad vi har kunnat.
Vi har varit i kontakt med
kommunen, Starbussar
och vägverket.
Det visade sig att Starbussar hade fått till stånd av
Vägverket att parkera
bussen där. Då denna väg
inte tillhörde kommunen
så kunde de inte göra något. Att sedan sätta upp
en spegel för att underlät-

Årsmötet blir detta år förlagt till den 6 maj.
Vi hoppas att detta datum
skall passa de flesta av
oss även om 6 maj infaller
på en söndag så att det
inte blir någon extra ledig
dag för oss dödliga.
Det blir som förra året förlagt till Hjärnarps försam-

lingsgård nere vid kyrkan i
Hjärnarp.
Samt vi hoppas kunna
bjuda på kaffe med tilltugg även detta år.
Vi vill passa på att tacka
Stellan på ARONS för den
frikostliga hjälp vi får till
vårt årsmöte.

heller fick tillstånd att göra.
Då vägverket menade att deras erfarenheter där detta
hade gjorts, orsakade fler
olyckor än på de platser som
saknade en sådan spegel.
Därför har inget av detta blivit gjort.
Vi har också fått nya transformatorstationer inom området.
En ombyggnad och kostnad
som Öresundskraft står fört
helt och hållet.
Vidare hoppas vi att brevlådorna skall vara åtgärdade
och ombyggda när ni läser
detta medlemsbrev.
Vi vill också passa på att
tacka och berömma vår livaktiga grupp kring minigolfbanan som håller igen den åt
os. Där vi från föreningens
sida har varit behjälplig med
lite stöd till material och färg.
Vi kommer också se till att
vår lekplats blir uppdaterad
och åtgärdad enligt de besiktningsprotokoll som vi har fått
vid årets besiktning.
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Anmälningsblankett till Midsommarfirandet vid Poolen.

Bastuvägen
266 97 Hjärnarp

Dans kring Midsommarstången:
vi kommer ……….antal personer

Tfn: 0431-455071
Fax: 0431-455071
E-post: Styrelsen@vastersjon.se

varav ………..barn.
Jag vill gärna vara med i festkommittén
för att hjälpa till:
Namn: …………………………………

Vi finns på nätet!
www.vastersjon.se

Tel: …………………………………….
Anmälan till Angelica Andersson,
Hjortahusvägen 15
266 97 Hjärnarp
Tel: 0431 -410110

En pessimist ser
svårigheter i varje
möjlighet och en optimist
ser möjligheter i varje
svårighet
Winston Churchill

Anmälan senast den 1/6 – 12

Kommittén kring midsommarfirandet behöver hjälp!
Angelica vädjar nu till er medlemmar att hjälpa till kring vårt midsommarfirande.
Då två av dessa medlemmar har
sagt ifrån att de inte längre kan
medverka till ordna med midsommarfirandet. Så måste det till nya
krafter som kan vara behjälpliga
med detta. Annars blir det inget
anordnat till nästa år.
Så vi ber er att kontakta Angelica
och ställa era krafter till förfogande.
Som ni också kanske sett på kallelsen till vårt årsmöte så föreslår styrelsen en del nya investeringar för
att våra pengar som vi har skall
komma till användning.
Ni har kanske andra och bättre förslag att komma med, så vi ber er
därför att ta med dessa förslag till
årsmötet så vi kan diskutera dessa
då.

Till er som har hund och som går
omkring i vårt område, ber vi er att
ta med en plastpåse för att ta hand
om hundens exkrementer. Sedan
har många av oss satt upp en lapp
på vår soptunna där vi medger att
ni kan slänga detta i respektive soptunna. Då behöver ni inte gå omkring med detta under er promenad.
Vi vill också påminna er om att mopedåkning inte är tillåten på våra
stigar. Så vet ni med er att ni har
ungdomar som har moped, så kan
ni väl ta upp och påminna era ungdomar om detta.
När det sedan blir dags att bada
igen i vår pool så vill vi påminna er
om att ta med nyckelbrickan ni har
fått för att bekräfta er tillhörighet
inom området. Ni som saknar en
sådan kan kontakta Göran Kronberg

på tel. 0431 -434115 för att få en
sådan bricka.
Till sist vill vi påminna om att vi ber
er att duscha innan ni går i poolen
för att bada. Bara för att förhindra
att vår pool blir full med elaka bakterier och att vi slipper höja klorhalten mera än nödvändigt.

