
Hej kära grannar och medlemmar i Kvarnbergets 
Villaförening! 
 
I egenskap av Er nya kassör i föreningen vill jag meddela att 
det är dags för att betala in medlemsavgiften på 100 kr.  
Jag har själv varit medlem i drygt 20 år och tyckte, i och med 
mitt nya uppdrag, att det var dags att ta reda på vad det 
innebar för mig  
att vara medlem och betala den här medlemsavgiften. 
Jag tror att flera kan vara intresserade av att veta det.  
 
Först och främst är det VALBORGSFIRANDET den 30 april. 
 Polistillstånd, ljudanläggning och körsång kostar pengar. 
Och förmånen att lägga vårt trädgårdsavfall på brasan istället 
för att forsla det till Brännbacken. 
 
I ovanstående samarbetar vi numera också med Tuna 
Villaförening. 
 
Ihopfösning av brasan och borttagandet av bras-resterna 
betalas av Österskärs Villaförening.  
 
Sedan har vi STÄDARDAGEN, som föregår Valborg, då det 
serveras någonting under dagen. Nu sist var det korvgrillning. 
 
ÄNGSFESTEN, i samband med skolavslutningen, är ett annat 
evenemang. Då är det egen picknick som gäller. 
 
KRÄFTSKIVAN, i samband med skolstarten, är också ett festligt 
tillfälle med eget tillbehör. Fast förra året blev vi bjudna på 
kräftorna av föreningen. 
 
ÅRSMÖTET. I år bjöds det på ärtsoppa och punsch, hårt bröd 
och ost. Mycket trevligt. 
 



Alla de här evenemangen deltar man frivilligt i, men man får 
inte glömma att de kräver ett engagemang och en organisation, 
vilket några frivilligt tar på sig. 
 
Och sist men inte minst innebär ett medlemsskap i VF 
Kvarnberget också möjligheten att samarbeta i underhåll och 
upprustning av våra hus. 
 
Att betala 100 kr om året är minst sagt en skälig kostnad.  
 
Det är 70 st. hushåll i föreningen och år 2009 betalade 42 st. in 
medlemsavgiften. 
En liten påminnelse hade varit befogad, men här har vi nu 
kassörens dilemma.  
Många som betalar in över nätet, glömmer skriva från vem 
betalningen kommer. 
Vem/vilka ska bli påminda? 
 
Vid betalning skriv då DIN ADRESS där det frågas efter OCRnr 
eller meddelande.  
 
( Alltså INTE "Medlemsavgift VF Kvarnberget 2009".  Som jag 
själv gjort...) 
 
OCH, om Du inte vill vara med föreningen, meddela det i så fall, 
så stryks Du från listan. 
 
Jag vill ha in avgiften senast den 30 april och jag räknar med 
Ert samarbete att få ordning på inbetalningarna genom att Ni 
skriver ADRESSEN som avsändare! 
 
Hälsningar 
 
Birgitta Leijonhufvud 
 
birgitta.leijonhufvud@swipnet.se 


