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Vi närmar oss ett nytt årsmöte med nya beslut
Årsmötet kommer gå av
stapeln på samma plats
söndag den 27 april kl.
10.00 och vi ser fram
emot många medlemmar
där.
Vi kan se tillbaka på ett år
med god ekonomi, trots
att vi har gjort flera investeringar under det gångna året, med bl.a. ny stenbeläggning kring poolen,
men även nya lekredskap
på vår lekplats.
Vi drabbades också av en
del kostnader i samband
med stormen som gick
över oss förra året.
Vi har även drabbats av
inbrott i vårt vattenverk
och därför blivit tvungna

att ersätta saker där.
Ni har kanske även börjat
titta lite oftare på vår
hemsida då den nu är oftare uppdaterad med nya
saker som händer.
Då har ni kanske läst om
vår nya promenadstig som
vi har upprättat från Steningevägen och söderut.
Där finns också numera
den önskade skogsvårdsplanen, där ni kan se hur
avverkningarna är planerade framöver.
Men det som kanske skulle kunna innebära den
största förändringen för
oss i framtiden är den utlovade bredbandsutbyggnaden med fiberoptik som
Bjäre kraft planerar att
göra inom vårt område.
Då kan vi få både bra TV anslutning, telefoni och ett
snabbt bredband till våra
hus. Men detta förutsätter
att flera av oss hoppar på
detta nu, annars blir det

inget bredband utbyggt i
vårt område.
Tillsamman med Tullstorp
och kringliggande fastigheter upp från Hjärnarp
till oss så är det 614 fastigheter och då krävs det
att det blir minst 307 fastigheter som beslutar sig
för att ansluta bredband
till sin fastighet.
Några har kanske ryggat
tillbaka för den kostnad på
21.000 kr som krävs av
varje fastighet, men om ni
då tänker er att denna
investering läggs på huslånet så kommer det att
kosta ca 50 kr/månad. En
kostnad vi kommer att få
tillbaka med råge när vi
säljer våra hus och under
tiden kommer vi att tjäna
på att ansluta TV och telefon via bredband så redan
då kommer vi att gå med
vinst från den dagen som
vi har bredband inkopplat.

Vi hoppas ni skall få en skön sommar vid vår nya vackra pool.
Vi har nu äntligen fått den nya
stenbeläggningen
på plats och bänkarna väntar nu
bara på att få bli
renoverade med
nya brädor.
Grillplatsen har
fått nya bänkar

Så att ni kan sitta fint när ni
skall grilla till sommaren.
Vill bara passa på att påminna er att ta med er nyckelbrickan när ni skall bada så
vi vet att ni tillhör områdets
tomtägare.
Har ni ingen bricka, kontakta Göran Kronberg på tel.
0431-434115 eller 0731 838875

Midsommarfirande
Då Angelica, våran eldsjäl har
flyttat ut från vårt område
och därmed så kan vi idag
inte hoppas på något arrangemang kring midsommarfirandet, då det var Angelica
som var drivande kring detta.
Nina Morgin har sagt att hon
vill ta upp den fallna manteln
efter Angelica men hon vill ha
fler medlemmar som hjälper
till med detta. Så hör av er till
henne på mail:
nina_morgin@hotmail.com

Dambastu
Det föreligger intresse för att
träffas i dambastun på onsdagskvällar, så vi vill bara
göra en blänkare om detta
om ni är intresserade av att
basta tillsammans med andra
damer.
Detta gäller dock bara damer!

Västersjöns
Samfällighetsförening

Anmälningsblankett till att
anordna Midsommarfirandet
vid Poolen detta år.

Bastuvägen
266 97 Hjärnarp

Namn: ……………………………

Tfn: 0431-455071
Mobil: 070-5715071
E-post: Styrelsen@vastersjon.se

Adress:…………………………..
Postadress:…………………….
Tel:……………………………….

Vi finns på nätet!
www.vastersjon.se

Skicka denna blankett till
Västersjöns Samfällighet
Bastuvägen, 266 97 Hjärnarp
Eller maila till:
styrelsen@vastersjon.se

"Många människor
försummar den lilla lyckan
medan de förgäves väntar
på den stora.
~ Pearl Buck

Så här skulle en investering av ett bredband till fastigheten kunna se ut

Vi bifogar ett förslag från Bjäre kraft
hur denna din investering skulle
kunna se ut.
Nu hoppas vi att de flesta av er har
redan nu beslutat sig för att ansluta
sig, då den sista anmälningsdagen
är den 31 mars. Om du som läser
detta har glömt eller ångrat dig och

vill vara med om en utbyggnad,
kontakta då Bjäre kraft omedelbart
och anmäl dig! Titta gärna in på
följande sida:
http://www.stadsnat.bjarekraft.se/
pages/Lerbackshult

