
Fritidsområdet Västervall Ek Förening                             Halmstad 2022-04-04 
  
  

 
  

 

Bäste Västervallare! 

  

Vi hälsar alla välkomna till en ny, skön säsong på Västervall!  

Nu ser vi framemot en underbar sommar här  på vårat fina Västervall. 

Med en del aktiviteter som pub kväll midsommar dans till levande musik på kvällen är några av 

festligheterna. 

  

Årsavgiften för 2022 är fastställd på årsmötet till 7.100 kronor. För Dig som gjorde Din 

arbetsdag 2021 blir avgiften 6.300 kr.  

Har Du en extra parkeringsplats betalar du ytterligare 300 kr.  

1. Är Du skriven på Västervall och bosatt där, betalar Du ytterligare 1000 kr. 

2. Hyr Du ut Din stuga i kommersiellt syfte betalar Du också 1000 kr extra. (Se mer 

information under ”Uthyrning”) 

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast den 30 april 2022.  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.  

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, 9/4, 28/5, 16/7 och 

24/9, 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 den ansvarige för 

arbetsdagen, se närmare under arbetsdagar på våran  hemsida. 

  

Föreningslokalen.  

Nu kan Du hyra lokalen även för övernattning. Det finns fyra sängplatser. Kostnad 200 kr per 

natt. Max tre nätter i sträck. Bokas hos Peter Strandberg, stuga 88.  

  

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.   

1. Du som hyr ut Din stuga före semestern (1 juli), betalar in avgiften senast 30 maj 2022 

2. Du som hyr ut Din stuga semestertid och/eller under resterande del av året betalar in 

avgiften senast den 30 november 2022. 

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. I vinter har vi haft alla containrar och återvinningskärl öppna. Vi har fått nya 

containrar och luckorna är lite svårare att stänga. Var vaksam med att Du stänger luckan för 

att förhindra att råttor lockas dit.   

  

Grindarna. A-, B- grindarna ska vara öppna på dagtid, men låsta efter kl. 22:00 på kvällarna året 

runt. och D-grinden skall vara öppen på dagtid under sommar månaderna men låsta efter klockan 

22:00  Övriga månader ska de alltid vara låsta. C-grinden är alltid låst.   

  

Regler för att hyra släpkärror. Släpkärrorna ägs av föreningen, vårdas under användande samt 

rengörs efter varje lånetillfälle. Släpkärrorna hyrs ut i 2-timmarsintervaller. Kostnad 50 kr för 

2 timmar – betalas med swish (1234301800) eller i skrinet. Bokas på listan i pärmen i tvättstugan. 

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.  

  

Tvättmaskiner och torktumlare. Tider bokas i pärmen i tvättstugan. Kostnad 20 kr per tvätt 

och 10 kr per tumling. Betalas med swish (1234301800) eller i skrinet.  

  

Styrelsens sammansättning, enligt årsmötets beslut. 

Ordförande                         Christer Bylander                stuga 142       tel: 070-627 51 60 

Kassör                                 Lisbeth Leandersson           stuga 148       tel: 070-543 09 70 

Sekreterare                        Lisa Nilsson                         stuga 99        tel: 073-141 87 41 

Vice ordförande                  Christer Jansson                 stuga 152       tel: 070-629 96 77 

Styrelseledamot                  Peter Strandberg                stuga 88        tel: 073-539 35 98 

Styrelsesuppleant               Lennart Arvidsson               stuga 73        tel: 070-622 36 87 

Styrelsesuppleant               Susanne Hansson                  stuga 37        tel: 070-753 10 08 

  

  

Valberedning:                      Ulf Carlsson                         stuga 50        tel: 070-650 60 11 

                                            Bo Larsson                           stuga 89        tel: 070-646 80 32 

  

  

  

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 

  

 
 

  

        TAG VÄL HAND OM ER OCH VARANDRA! 

 
 

 

tel:070-265%2036%2044
http://www.vastervall.nu/


  
  
  
 


