
 

 
 
Hej hej på er                     Infoblad nr 1/2020 
 
Vi från intresseföreningen vill önska alla en riktigt trevlig vår och hoppas ni kan vara ute så mycket 
som möjligt. 
Det är väldigt speciella tider nu och vi har valt att inte genomföra några arrangemang just nu utan 
väntar tills den här smittan är över. Så Bingopromenader, Filmvisningar mm får vänta lite. Även 
Filsbäcksdagen vet vi ej ännu om den kommer att kunna genomföras. 
Men vi kan informera om att vi har bytt ut våran anslagstavla till en ny och fräsch så den skall 
kunna hålla många år till. Vi håller även på med att kolla upp möjligheter att söka pengar till olika 
samlingsplatser som tex Boulebana, Basketkorg, Frisbegolf m.m. 
Kommunen har informerat att farthinder är på gång på gamla 44:an men blivit fördröjt pga 
transporter och sjukdom efter Covid-19. 
Är det någon som behöver hjälp med något som tex handling eller andra sysslor, så hör av er till 
någon i styrelsen så skall vi göra allt vi kan för att hjälpa till. 
Nu startar solcellsupphandlingen, mer info kommer inom kort på föreningens webbsidor. 
Sen börjar det bli en hel del barn som är ute å cyklar så vi uppmanar alla trafikanter att ha lite 
extra uppsyn och dämpa farten. 
 
Vi hoppas på ännu flera medlemmar så vi kan fortsätta vårat jobb i föreningen med att utveckla 
Filsbäck till en ännu mer atraktiv plats att bo på.  
 
Ta hand om varandra och glöm inte att prata med grannen..:-) 
 
Medlemsavgift  
Medlemsavgiften för 2020 är densamma också i år, d.v.s. 50:- per medlem.  
Medlemskapet är personligt och kostar alltså 50:- per person och gäller från 1:a januari till sista 
december 2020.  Om avgift betalas för fler i hushållet, ange på betalningen hur många 
medlemmar, namn och adress.  
För barn (under 18), ange också barnens ålder. (Räcker inte platsen till för att skriva 
på i betalningen kan man skicka info i ett mail eller sms till kassör Ida Andersson.) 
Avgiften betalas till plusgirokonto 14 93 16-2 eller via Swish nr: 123 155 42 29.  
 
Övrigt 
Om du undrar något eller har ett förslag som du tycker föreningen bör bearbeta – kontakta någon i 
styrelsen. Ring, maila, skriv inlägg på Facebook eller använd kontaktformuläret på hemsidan. Vi 
välkomnar idéer och initiativ! 
 
Med vänlig hälsning,  
Styrelsen i Filsbäcks intresseförening 



 

STYRELSE 2020 
 

Ordförande: 
Andreas Hansen Heldevägen 8 073-544 91 11 andreashansen78@hotmail.com 
 

Kassör: 
Ida Andersson           Lidabacksvägen 1       076-046 63 66 andersson_ida@outlook.com  
 
 

Sekreterare: 
Jens Johansson Bryggvägen 27 076-502 17 25 mrjensjohansson@hotmail.com 
 
Ledamöter: 
Christoffer Björn Myråsvägen 6 073-339 93 51 c_bjorn@hotmail.com  
Micael Mellgren Truve Sjövik 070-658 66 95 micael.mellgren@hotmail.se 
Jörgen Landegren Lidabacksvägen 5 073-736 60 00 h.jugga@hotmail.com 
Jessica Jazon Stenåsvägen 6 073-814 20 91 jessicajazon@hotmail.com 
 

Suppleanter: 
Maria Böröy Simvägen 7 073-027 81 63 maria.boroy@lidkoping.se 
Ann-Louise Lindh Badvägen 10 070-939 59 57 ann-louise.lindh@lidkoping.se 
Camilla Olmats Filsbäck Vårlyckan 070-382 74 47 camilla.olmats@lidkoping.se 
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Infobladet tryckt i samarbete med: 

 
Hantering av personuppgifter 
Föreningen hanterar de personuppgifter som du lämnar. Uppgifterna används till medlemsregister, för 
kontakt och information till dig som medlem och ev annan föreningsverksamhet. Vid medlemsinbetalning går 
uppgifterna via bank- och/eller plusgiro eller Swish till föreningen. Uppgifterna kommer inte att användas för 
kommersiellt bruk och inte att lämnas ut på andra sätt utan ditt samtycke. Genom att betala medlemsavgift 
samtycker du till att föreningen hanterar de personuppgifter som lämnas till föreningen. 


