
VÄSTERGÅRDENS VÄGFÖRENING 
Hej! 

 

Här kommer information om lite av varje: 

Efter en fantastisk sommar kommer nu höstens fina färger och dagarna blir kortare…. 

Efter vårens arbetsdag där mycket gjordes och många grönområden blivit fina har det nu 

växt på igen och det är dags att ansa områdena innan det blir för stort.  Därför har 

Vägföreningen förhandlat och inköpt en styck RÖJSÅG som kan lånas av medlemmar för 

ändamålet att röja i ditt närområde. 

 EKSTRÖMS MOTORSERVICE  www.ekstromsmotor.se har sponsrat oss för bästa pris… 

ÖVERSYN: Diverse asfaltlagningar har skett under sommaren och likaså har vi fått målat ny 

vit färg på olika fartgupp. Dessutom har det blivit tre nya fartgupp på vägen till och från 

Barnkullens förskola. 

VÅRVACKERT:JIMMIS HANDELSTRÄDGÅRD har sponsrat vårlökar som blivit  planterade  då  

förra vintern/vårens plantering tog mycket stryk. 

PARKERING: Det är dags att flytta på långtidsparkerade motorfordon, husvagnar, släp och 

dyligt.  5 stycken 72-timmars- Parkeringsskyltar är nu uppsatta i området enligt beslut på 

årsmötet och för allas trivsel. Respekterar vi regelverket så höjer vi anseendet och skapar 

mindre irritation grannar emellan. Skylt-ex bif. 

VINTERUNDERHÅLLNING: Dessutom är det FÖRBJUDET att parkera på vägar/trottoarer och 

längs vändplaner under tiden 1 NOVEMBER-31 MARS.  Detta för att snöröjare skall komma 

fram och att inte skada fordon som eventuellt står i vägen. Se också till att häckar, buskar 

och dyligt inte går ut över väg/trottoar som hindrar snöröjning och framkomlighet. 

ÅRSAVGIFT: Det är dags att betala in årets avgift. Detta skall vara gjort senast den 31 

oktober 2013 och kostnaden på 1.500:- kronor är oförändrad sedan tidigare. Inbetalning 

skall ske på KONTO: BG 391-8646. Glöm inte att skriva namn och adress. Observera att ni 

som beställt fiber och betalat in 8.000:- kronor har redan betalat årets avgift då 

fiberkostnaden till slut blev  6.500:- kronor. 

FIBERINFORMATION: Nu börjar vi komma närmare föreningens fiberinstallation. Telia har 

utsett en leveransprojektledare, som vi kommer att träffa inom de närmaste veckorna. Då 

deltager också Telias nätägare Skanova  samt deras underentreprenör som utför själva 

arbetet på plats. På detta möte kommer vi få definitivt startdatum på byggnaden av vårt 

fibernät. 

http://www.ekstromsmotor.se/


Det som har gjort att det dragit ut på tiden längre än beräknat beror på att Telia och Skanova 

har haft delade meningar om vad som ingår i avtalet dem emellan. 

För de som eventuellt vill lägga ner en slang redan nu, har vi fått följande från Telia:  

Lägg gärna ned slang med slät insida för att det skall gå enkelt att dra kabel vid senare 

tillfälle. Dimensionen bör vara mellan 32-50mm.Minsta djup, 35-50cm. 

 Tejpa igen änden på slangen vid tomtgräns och gräv ned den. Markera gärna med lite 

sprayfärg alternativt med en liten brädbit som slås ner vid slangänden. 
 

Men den som vill vänta så kommer Telia att skicka ut en utsättare först för att ni ska 

veta var de vill ha slangen. 

 

Vi har fått frågor till oss om det fortfarande är möjligt att gå med för samma kostnad, och 

den möjligheten kommer vi att ta upp på mötet med Telia, förutsättningen är i så fall att vi 

måste ha ert ifyllda avtal tillhanda innan detta mötet äger rum. 

 

HEMSIDA OCH MAIL: Detta brev kommer förutom i pappersform också att införas på vår 

HEMSIDA. Dessutom skickar vi det på mail till dem som vi fått mailadress från. Ber därför 

samtliga som har dator att SKICKA IN MAILADRESS till oss, så kan vi skicka olika form av 

gruppmail-information direkt till er också i framtiden. 

 

Med vänlig häsning 

Styrelsen Västergårdens Vägförening 

Munkedal 2013-10-12 

 

 


