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Vi närmar oss hösten efter en underbar sommar
Nu har badsäsongen snart
kommit till sin ände och vi
skall snart få lagt de nya
plattorna kring vår pool.
Detta arbete beräknas
påbörjas i oktober så att
vi kan få njuta av detta till
nästa badsäsong.
Vi har också fått bidrag
från kommunen för att
upprusta vår lekplats och
detta kommer också ske
under hösten.
I samband med att vi planerar en ny stig från Steningevägen och söderut,
har vi har även planer på
att göra en liten enkel
lekplats i det övre området för alla de barn som
bor där. Då det kan vara

allt för långt för dem att
gå till vår centrumanläggning.
Vi har också haft inspektioner från kommunen av
vårt vattenverk och vår
pool och klubbhus. Där de
var mycket nöjda med hur
vi skötte våra anläggningar.
Vi planerar också att göra
en ny spolning av våra
vattenledningssystem för
att hålla dem rena och fria
från beläggningar. Men
det kanske kan uppstå en
del grums i vårt vatten när
detta kommer att ske.
Men Göran kommer att
meddela när det blir aktuellt.
Vi kan också meddela att
vår ekonomi är fortfarande väldigt god, med över
en miljon på vår avsättningsfond och pengar i
den rörliga kassan.
Däremot så har vi tyvärr
fortfarande en del tomt-

ägare som inte betalar i
tid och som gör att vi
måste lägga ner extra tid
för att få dessa att betala
med hjälp av inkassoföretaget Wisma.
Vi vill också passa på att
vända oss till de som är
hundägare och påminna
er att ta upp er hunds
avföring och släng den i
en av de soptunnor som
flera tomtägare har satt
en dekal på sin tunna så
att ni kan slänga det där.
Vi vill också passa på att
påminna om att vi har en
fartbegränsning inom vårt
område på 30 km så vi
ber er att respektera detta. Annars kan det bli aktuellt att åter införa våra
farthinder som då får ha
en tillbyggnad så att det
blir svårt att passera dessa utan att ha sänkt farten.

Vi hoppas ni har haft en skön sommar vid vår vackra pool.
Vi hoppas ni har känt att
vattnet i vår pool har haft
ganska varmt nu i sommar
och detta har inte bara
berott på att vi har haft en
så fin sommar utan att vi
har låtit all värme från vår
solanläggning gå ner i vår
pool för att värma upp
den.

De gånger jag har varit
där så har temperaturen
varit flera grader över 20.
Våra planer är att om vädret är fint så kommer poolen vara tillgänglig hela
september för att sedan
gå i vinter vila inför nästa
säsong.

Midsommarfirande
Då blev det äntligen ett nytt
midsommarfirande tack vare
Angelica och ett antal övriga
personer som tog på sig att
anordna detta.
Vi vill speciellt tack de som
sponsrade oss:
Tack Hans -Erik för din hjälp
med traktorturen!
Tack Krönleins bryggeri för
festisarna till barnen!
Tack Tommy och Carina Norling för all hjälp!

Utbildningsdag
Vi anordnade ännu en utbildningsdag i våras kring vår
hjärtstartsmaskin.
Men det kanske finns behov
av ytterligare en utbildningsdag? Ni kan väl kontakta Göran Kronberg på tel. 0431 434115 om det skulle finnas
behov och intresse för detta.
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"Du lever bara en gång, men om
du gör det rätt, så är en gång
tillräckligt.."

Om förbrukningen överstiger 75 m3 så
blir ni skyldig att betala summan x 18
kr/m3. Dock som mest 100 x 18 kr. Ni
kommer att få en faktura på detta belopp, enligt den redovisning ni har uppgett. Vänta med att betala tills ni får en
faktura på det belopp som ni skall betala. Om ni inte redovisar något så får ni
en faktura på 1.800 kr
Klipp ur denna lapp och sänd till oss på adressen: Västersjöns Samfällighetsförening Bastuvägen 266 97 Hjärnarp.

Mae West

Vi vill passa på och önska våra medlemmar en god höst och mild vinter.

Vi hoppas att ni har fått tillfäller att
var ute i skogen nu och plocka någon svamp som borde ha titta fram
nu när regnet har gett tillfälle till
svampen att gro.
Vi ber än en gång om att ni som
flyttar eller säljer er fastighet att
anmäla er nya adress eller den nya
ägaren så att vårt register hela tiden blir uppdaterat.
Tyvärr så är det alltid några som
glömmer detta.
Vi vill också passa på att påminna
nu inför vintern att ni måsta skotta
undan snön som blir framför er
brevlåda så att brevbäraren kan
komma åt och lägga posten i våra
brevlådor.
När det gäller snöröjningen så brukar Göran ha en direktkontakt med
vår snöröjare så att det blir plogat

inför morgonen om det har kommit
mycket snö under natten.
Till er som bor permanent så är det
åter igen aktuellt med att läsa av er
vattenmätare och lämna in en redovisning av detta senast den 31/1
–
2014.
Om detta inte blir gjort så riskerar ni
att få en räkning på 1800 kr i stället
för den faktiska förbrukningen som
överstiger 75m3.
Till er som har hyrt ut sin fastighet
och som har en hyresgäst som bor
permanent i er fastighet så måste ni
redovisa deras vattenförbrukning.
Annars får ni en full räkning på
1800 kr i stället för den faktiska förbrukningen.
Vi håller på att uppdatera vår hemsida och denna nya sida kommer
under hösten att publiceras. Så hä-

danefter hoppas vi att den skall bli
mer aktuell.
För övrigt så får ni gärna kontakt
mig om ni har några förslag att
komma med till förbättringar eller
förändringar.
På styrelsens uppdrag:
Torbjörn Klasson
Ordförande

