Fritidsområdet Västervall Ek Förening

Halmstad 2019-04-04

Bäste Västervallare!
Vi hälsar alla välkomna till en ny, skön säsong på Västervall! I likhet med
tidigare år har föreningen avhållit sitt årsmöte och från detta vill vi informera om
bl a styrelsens sammansättning, diverse övriga förtroendevalda samt annan viktig
information.
Årsavgiften för Västervall 2019 fastställdes till 6.300 kronor. Betalning skall
vara föreningen tillhanda senast den 30 april 2019. Tänk på att betala i tid så
Du slipper förseningsavgift om 500 kr. Betala in till plusgiro 26 83 98-5. OBS!
Meddelas endast på detta sätt - inbetalningskort skickas inte ut. Har Du extra Pplats, betalar Du ytterligare 300 kronor.
Även i år är 500 kr för arbetsdag inkluderat i årsavgiften. Efter utförd
arbetsdag betalas 500 kr tillbaka i form av avdrag på årsavgiften för 2020.
Vid alla inbetalningar - glöm inte ange Ditt stugnummer och vad det är Du
betalar!
Arbetsdagar. Vi planerar att anordna arbetsdagar vid 4 tillfällen i år, 27/4,
11/5, 1/6 och 21/9 med reservation för ändringar. Information om arbetsdagar
kan även ses på hemsidan och på anslagstavlan. Anmälan skall göras senast
torsdagen före arbetsdagen, för att vi ska kunna planera meningsfulla
arbetsuppgifter för alla som närvarar. Anmälan görs till föreningens sekreterare:
Tel 072-995 65 14 eller e-mail: bo.edlund@hotmail.com.
Uthyrning. Vi vill även påminna om reglerna för uthyrning: Krav för att få hyra ut
sin stuga: Medlem ska ha innehaft stuga och andel i tre år (från inträdesdatum)
för att äga rätt till uthyrning av stuga och andel. Medlem som önskar hyra ut sin
stuga skall själv ta emot sina hyresgäster, lämna ut och kräva in nycklar. Man får
alltså inte överlåta till någon stugförmedling att distribuera föreningsområdets
nycklar. F o m 1 feb 2018 är det anmälningsplikt till styrelsen (sekreterare)
samt plikt att betala in 1000 kr till föreningens plusgiro om Du hyr ut Din
stuga.
• Du som hyr ut Din stuga före semestern (1 juli), betalar avgiften
senast den 30 maj 2019.
• Du som hyr ut semestertid och/eller under resterande del av året,
betalar in avgiften senast den 30 november 2019.

Mycket viktigt är också att Du informerar Din hyresgäst om vad som finns att
tillgå inom området samt vilka regler, som gäller. Även om Du inte själv bor i
stugan är det fortfarande Du som är ansvarig!
Avfallshantering. Vintertid är endast sopcontainern vid dansbanan öppen. Det är
absolut förbjudet att ställa soppåsar utanför en container! Då tar fåglarna hand
om soporna och vi har sopor över hela området. Inför sommarsäsongen (vid
årsmötet) öppnar vi de vinterstängda containrarna. Släng rätt avfall på rätt
plats: Inga målarburkar i metallåtervinningen eller containern. Det är förbjudet
att slänga fallfrukt i containern! Frukten jäser och rinner ut och det blir en
otrevlig lukt.
Grindarna. A-, B- och D-grindarna skall vara låsta efter klockan 22.00 under maj, juni,
juli och augusti. Övriga månader ska de alltid vara låsta. C-grinden är alltid låst.
Regler för att hyra släpkärran. Släpkärran ägs av föreningen, vårdas under
användande samt rengörs efter varje lånetillfälle. Släpkärran hyrs ut i 2timmarsintervaller. Kostnad 20 kr för 2 timmar – betalas i skrinet i tvättstugan.
Boka på listan i pärmen. Behöver Du hyra släpkärran över natten måste Du
först kontakta någon i styrelsen för att höra att det är ok. Kostnad: 240
kr/dygn. Sedan bokar du som vanligt på listan i pärmen och betalar kontant.
Styrelsens sammansättning:
Ordförande
Christer Bylander
Kassör
Lisbeth Leandersson
Sekreterare
Vivianne Edlund
Vice ordförande
Ann Sveningsson
Vice sekreterare
Helena Svensson
Styrelseledamot
Thomas Solberg
Styrelsesuppleant
Daniel Olin
Valberedning:
Jan Tegnhammar

stuga 142
stuga 148
stuga 65
stuga 129
stuga 58
stuga 97
stuga 67
stuga 181

tel: 070-627 51 60
tel: 070-543 09 70
tel: 072-995 65 14
tel: 070-641 81 10
tel: 070-211 73 73
tel: 076-855 72 00
tel: 070-370 14 93
tel: 070-556 39 93

Datum och tider för styrelsemöten meddelas på hemsidan och på anslagstavlan. Du
vet väl att styrelsens medlemmar är tillgängliga en halvtimme före mötestiden,
då Du är välkommen med frågor och förslag.
Håll Dig informerad, besök vår hemsida: www.vastervall.nu!

