
Västergårdens Vägförening    Munkedal 2012-10-22

Dags för årsavgiften för verksamhetsåret 2012/2013
Bästa medlem i Västergårdens Vägförening,

Det är nu dags att betala in årsavgiften för verksamhetsåret 2012/2013. Under 
årsmötet i våras klubbades det att avgiften skall vara 1200 kr, samt ytterligare 300 kr 
som skall fonderas till framtida investeringar, asfalteringar etc. Till detta brev bifogas 
också ett avtal om fiberanslutning. 

Årsavgiften på 1500 kr (1200+300) insättes på BG 391-8646 senast 15 nov.

OBS! 
Ni måste ange avsändare och adress på inbetalningen så vi kan se vem som 
betalt. 
Viktigt att tänka på under vintern är att inga bilar får stå parkerade utmed gatorna, 
förutom där föreningen anlagt parkeringsplatser. Detta gäller tiden 1 november - 1 
april.

Ordföranden har ordet
 
Lite kort om sommaren som gått...
Först en liten ursäkt att det inte kommit något utskick under sommaren, vi hoppas på 
överseende.
 
Städdagen/röjardagen vi hade i våras löpte ju på bra och var riktigt lyckad! Många 
har efter det fortsatt att röja sly och hålla undan efter det som redan gjorts. Bra!

Det har inte gjorts så många saker den här sommaren men vi har fått till ytterligare 
en parkering, denna gång vid Örnvägen. Och...vi har rensat och slamsugit samtliga 
dagvattenbrunnar inom området (sånär som 3 st som locket sitter fast eller fullt med 
asfalt o grenar i) ...de kommer naturligtvis också att fixas!

Sedan har vi använt de "gamla" 30-skyltarna vi haft tidigare, nu är de placerade på 
Kung Östens väg igen. Vi har under tidiga delen av sommaren blivit bestulna på en 
blå 30-skylt med tillhörande stolpe på Västervägen... hör o häpna! Så även där har vi 
monterat upp nya s.k. "skarpa" 30-skyltar.

Det har också satts upp en informationstavla i början på Västervägen med karta över 
området.
 
Jimmy Grenander, ordförande

Hela styrelsen önskar alla medlemmar en trevlig och mindre regnig höst!


