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Välkomna till 

Höstmöte – Aspen Strand 
Tors 10 nov kl 19 
Aspenässkolans Matsal 
Helene Eriksson (HSB) och Ann-Christin Wellander (Lerums Kommun) presenterar det spännande 
projektet Aspen Strand och vad som händer där framöver. AVF bjuder på kaffe och kaka. 

 
 
 
 
Skötseldag sön 23 okt kl 10-12 
Samling vid Kyrkudden 
Du som har möjlighet och är intresserad av att engagera dig i föreningen är hjärtligt välkommen till 
vår skötseldag nu i höst. Vi samlas vid Kyrkudden för att sedan gå till det område som ligger var och en 
närmast. AVF går igenom de områden vi ansvarar för och under vilka förutsättningar, allt enligt 
skötselavtalet med kommunen. Därefter jobbar vi praktiskt en stund i något eller några av områdena 
med röjning. Ta med lämpliga verktyg. Vi avslutar med en lättare form av lunch i form av korv, dricka 
och kaffe. Ta gärna med barnen och låt det bli ett tillfälle att träffa andra i föreningen. 
 
I våras åstadkom vi underverk i Hagaviken då närmare 40 personer arbetade under ett par timmar. Vi 
hann med både jobb och en lätt grillning med korv och dricka. Mycket trevligt och vi hoppas att 
höstens städdag blir lika lyckad! 
 
Skötselavtalet berättigar oss att underhålla några av grönytorna i vårt område. Vi har två, 
gemensamma, skötseldagar per år där någon från styrelsen finns representerad och tillgängliga för 
råd och hjälp. Försök underhålla ditt område regelbundet och enligt de regler som finns. Hör av er till 
oss om du är osäker på vad som gäller angående vad man får göra och inte! På det här sättet hoppas 
vi att vi kan hinna med att hålla snyggt på alla våra grönområden. 
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Ved 
Som förra året kan du beställa torr björkved direkt till din bostad.  
Pris kr 650:- /kbm inkl frakt. Veden levereras i säck på pall och är i 30 cm längd. 
Leverans beräknas ske under oktober och beställningar samordnas av Lars Åke Olsson, 
beatelund@outlook.com eller 0705-155244. Beställ snarast och ange namn, leveransadress 
mailadress samt mobiltelenr jämte mängd så återkommer vi i tid före leverans.    
 
Midsommar 
Tack vare ett fantastiskt engagemang från familjen Wideman (i år igen) kunde årets 
midsommarfirande gå av stapeln. I traditionsenlig anda dansades det kring midsommarstången till 
dragspelsmusik. ICA Servett sponsrade med bullar och festis. Vi hoppas på ett medlemsengagemang 
även nästa år så att vi kan fortsätta den fina traditionen. 
 
Uppskattad simskola! 
Under sensommaren höll AVIF (Aspenäs Villaägares Idrottsförening) simskola. Ett stort och varmt tack 
till simlärarna Sanna Berntsson och Molly Boberg för en mycket bra insats i en väderlek som satte 
tålamodet på prov. 

 
Aspenäs Triathlon 
Den 20 augusti gick Aspenäs Triathlon av stapeln. På fredagen, kvällen innan, fick barnen chans att 
delta under mycket trevliga former. Evenemanget var mycket uppskattat av stora och små. För 
mer information om resultat mm besök gärna http://www.aspenastriathlon.se. 

 
Gräsplanen Seatons Allé 
Vi vill passa på att tacka vår medlem Hans-Olof Almqvist för gräsklippningen. Utan denna insats 
skulle vi inte ha så fin plan som vi har. 
 
Facebook 
Gilla oss på Facebook. Sök upp Aspenäs Villaägares Förening och gå med i gruppen. Här kommer 
vi också att lägga ut all information. 
 
www.aspenas.nu 
Besök gärna vår hemsida där du kan även kan kontakta oss. Vi tar tacksamt emot idéer och 
feedback kring föreningens verksamhet och aktiviteter samt svarar på de frågor ni har. 
 
 

Styrelsen under 2016 

 
Marianne Fock – Ordförande  Sven Saghamre – Vice ordförande 
Lars-Gunnar Karlsson – Sekreterare  Thomas Nilsson – Kassör 
Pernilla Brasta – Information  Anton Lundgren – Suppleant 
Malin Boke – Ledamot   Pia Williams – Suppleant 
Mats Häger – Ledamot 

 
 

 

 

mailto:beatelund@outlook.com
http://www.aspenastriathlon.se/

