
Bett utskick från

Ljungskogens Strandbads Villaägareförening



      Ljunghusen i november 2017

Hej,

Ännu en sommar har passerat i Ljungskogen. Som vanligt har både vädret och 
badtemperaturen varierat. Men allt i allt har vi kunnat njuta av vårt unika område 
och dess fantastiska natur. Så här en bit in på hösten vill vi i Villaägareföreningen 
skicka ut lite information till boende i området. Vi vill skicka med ett tack, en 
påminnelse och en liten inbjudan.

Till att börja med vill vi passa på att tacka alla ni som respekterar byggförbudet 
under sommarmånaderna (15/6 – 15/8). Att under lediga stunder under som-
maren kunna sitta i sin trädgård och njuta av naturen och lugnet är ett mervärde 
för oss som bor i området och något vi alla har intresse av att bevara. För er som 
har byggplaner för 2018, titta på vår hemsida www.ljungskogen.info vad som 
gäller med våra servitut. Har ni frågor tveka inte att höra av er till:
villa@ljungskogen.info

Medlemsavgiften

På grund av vissa problem med sommarens utskick av avier till boende i området 
kan vi konstatera att vi saknar ca 100 medlemsinbetalningar. Vi vill därför skicka 
ut påminnelse om medlemsavgiften för Villaägareföreningen. Har ni betalat tackar 
vi för det och ber er bortse från påminnelsen.
 
Till er som glömt att betala eller valt att inte stödja föreningen vill vi påminna om 
medlemsavgiften på 400 kr per år. Den gör det möjligt för oss att arrangera
valborgsbål, midsommarfirande på Sollidenplan, simskola vid Storvägsbryggan 
och kanalen, strandfest med fyrverkerier, visafton, julgranar och inte minst
underhåll av vår badbrygga och flotte. Att vi Ljungskogenbor träffas och har trev-
ligt tillsammans är en gammal och uppskattad tradition och bidrar till viljan att 
bevara det unika med att bo i området. 

Inbetalning till Villaägareförening görs på BG 260-7513. Ange namn, adress och 
fastighetsbetecking. Stort tack på förhand.
 

Hur man sköter en skogstomt

Till sist vill vi nämna att vi mot slutet av april kommer att anordna en
informationskväll med Landskapsarkitekten Ann-Sofie Högborg som kom-
mer att handla om ett intressant ämne här i Ljungskogen. Hur man ska tänka när 
man planerar och sköter om växtligheten på en skogstomt. Exakt datum, tid och 
plats kommer på hemsidan, på Facebook och på skylt vid Storvägen.
 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Ljungskogens Strandbads Villaägareförening
Email: villa@ljungskogen.info


