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Styrelsemöte 8 oktober 2020 - en summering 
Styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening har haft sitt tredje möte för hösten. Nedan 

summeras det viktigaste från detta möte. När protokollet är klart finns det i sin helhet i en 

pärm i klubbstugan. 

 

Förnyelse av styrelsen 
Även om vi som i dag är med i styrelsen upplever uppdraget som intressant och stimulerande 

kan man efter en tid vilja lämna över stafettpinnen till någon annan. Inför kommande 

verksamhetsår har vi den situationen. Därför bestämde vi att redan nu flagga för detta i hopp 

om att det finns medlemmar som vill ta vid. Du som är nyfiken på hur det är att vara med i 

styrelsen – hör av dig till någon av oss eller till valberedningen (se fliken ”styrelsen” på vår 

hemsida). Vill du vara med på ett styrelsemöte för att se hur det går till är du välkommen – 

hör bara av dig till någon av oss. 

Föreningens underhållsplan 
Nu är det nära! Vid mötet rapporterade ”underhållsgruppen” att med några ytterligare 

kompletteringar vad gäller kostnader för vissa åtgärder kan vi lägga ut den på hemsidan. 

Därmed har vi nu ett stabilare underlag för det kommande budgetarbetet.  

Parallellt pågår en generell översyn av vad som behöver förnyas i vårt vattenverk samt i 

vilken ordning detta bör ske. Dessa åtgärder kommer att kosta, därför är inriktningen att 

denna kartläggning/analys skall vara klar inför budgetarbetet för kommande år. 

 

Våra ordningsregler 
Ett förslag till uppdaterade ordningsregler (de gamla är från 2005) har skickats ut till alla 

medlemmar på ”remiss”. De synpunkter/förslag som vi fått har vi också tagit hänsyn till. Tack 

till er som bidragit!! De uppdaterade ordningsreglerna lägger vi nu ut på hemsidan samtidigt 

som alla medlemmar får ett SMS eller mail om att de finns att läsa där.  

 

Övrigt 
Batteribackuper till bastuaggregatens termostater är nu installerade. Vissa gångstigar kring 

poolområdet har grusats. Välkomnande skyltar till poolområdet är på gång och på plats till 

kommande säsong. 

Vårt vatten har under året varit av utmärkt kvalitet. Vi påminner dock igen om att det är 

viktigt att du rapporterar avvikelser till vattenforbrukning@hotmail.com. 

Avslutningsvis; du som har förslag på hur något som hör till vår samfällighet kan förbättras, 

hör gärna av dig genom ett mail, styrelsen@vastersjon.se. 
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