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Årsstämman 2010-05-18
Protokollet bifogas.
Protokollet är inte justerat
bland annat p.g.a. stämmoordförandens utlandsresa.
Årskostnaden för 2011 blir oförändrad
d.v.s. 2400 kr/år motsvarande 200
kr/månad .

Sänk hastigheten !
Det finns planer på att försöka dämpa
farten inom VEF’s område, gärna till 30
km/h.

Trivsel
Idéer och förslag som kan öka trivseln i
området mottages gärna.
Lägg en lapp i brevlådan på Polarvidegatan 4 eller skicka ett mail till
robin@videdalshus.se.

Hjälp vid tillbyggnad?
Robin Manger och Peter Snellman kommer framöver att kunna vara behjälpliga
kostnadsfritt vid enklare frågor vid omeller tillbyggnad, om bygglov krävs, vad
man kan eller bör göra eller inte med sitt
hus.

TV

Förändringar?
För att hålla medlemsregistret uppdaterat
ber vi er alla att anmäla eventuella förändringar till styrelsen / Kenneth Jangmalm.

Tack
Ett stort tack vill Styrelsen framföra till
Göran Holmqvist som mycket aktivt verkat som resursperson till VEF under de
senaste åren.
Göran har lovat att tills vidare fungera
som "Bollplank" till styrelsen vilket vi
tackar för.
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Tänk på att vanlig ”tjock-tv” fortfarande
är ett utmärkt alternativ för mottagning
av analoga sändningar.
Är du osäker på något angående gå in på
hemsidan och klicka på TV.

Vår hemsida :
Titta gärna in på vår hemsida
www.videdalshus.se och kom gärna
med förslag och synpunkter om hur vi
ska utveckla vår hemsida.

Styrelsen 2010/2011 :
Uno Alpfors - Ordförande.
Kenneth Jangmalm - Ledarmot. TV-kontaktman och har hand om överlåtelser
(medlemskap)
I styrelsen valdes in 3 nya styrelseledamöter samt en suppleant:
Robin Manger - 41 år och arkitekt. Vice ordförande. Gift och har en dotter på 5 år och
en son på 2 år. Jag och min fru kommer arbeta för en ökad trivsel i området, bättre gatuskyltning och en ökad respekt och förståelse mellan alla boende.
Peter Snellman - 37 år och arkitekt. Ledarmot. Sambo. Svarar för medlemsförmåner.
Linus Sjölander - 36 år lärare. Sekreterare. Gift och har 2 pojkar, 5 och 3 år gamla.
Vill liksom Robin arbeta för trivsel i området på alla plan. Vill gärna jobba för att göra
Videdal ännu mer barnvänligt.
Mats Lundqvist - 50 år jobbar för Malmö Stad som arbetsledare. Suppleant. Ett stort
engagemang och att lyssna och ge bra information. Finns inga problem, bara bra lösningar! Vill jobba för att vårt kanalutbud ska bli så bra som möjligt.

Kontakta oss :
Styrelsen
Uno Alpfors
040-492483 uno.alpfors@swipnet.se
Kenneth Jangmalm 040-492526 kenneth.jangmalm@sydnet.net
Robin Manger
040-78520
robin@videdalshus.se
Peter Snellman
040-968343 peter@videdalshus.se
Linus Sjölander
040-188844 linus@videdalshus.se
Suppleant
Mats Lundqvist
0703-284468 mats@videdalshus.se
Valberedning
Gösta Hallgren
040-499759 gostahallgren@sydnet.net
Lars Eckersand
040-490905 lars.41@hotmail.com
Resursperson
Eber Ohlsson
Kontaktas via: www.videdalshus.se

Gråvideg. 8D
Råkbog. 12
Polarvideg. 4
Mandelpilsg. 39
Polarvideg. 6
Gråvideg. 10A
Lappvideg. 4
Stamg. 5
Svedhögsg. 18

Styrelsen passar på att önska er
alla en riktigt skön sommar!
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Besök oss gärna på www.videdalshus.se
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