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Hej! 

Tiden går fort och det har gått ett par veckor sedan Västansjö Samfällighetsförening hade 

årsstämma. Efter ett år utan ordförande fick jag förtroendet att vara ordförande och det förtroendet 

tackar jag för. Vår samfällighetsförening har en viktig uppgift att bland annat utveckla och förbättra 

fisket och också att visa upp vår fina natur. 

Det finns också lite andra nyheter. Vi har en ny hemsida som vi hoppas ska fungera bra. Det har varit 

en hel del tekniska problem med den gamla hemsidan vilket till slut gjorde att vi bestämde oss för att 

göra en helt ny. Den nya hemsidan är fortfarande under utveckling och ni får gärna höra av er med 

tips och idéer för att hemsidan blir så bra som möjligt. Bidra gärna med bilder, historier, information 

och annat som är intressant för våra medlemmar. Gå in via den nya hemsidan 

(www.vastansjosamf.se) och skicka ett mail till styrelsen. Bosse Andersson är ansvarig för hemsidan. 

En annan nyhet är att årsstämman fattade beslut om att höja fiskekortspriserna från 1 jan 2018. 

Priserna har varit på samma nivå under lång tid och kringkostnaderna har ökat. Styrelsen har gjort en 

del omvärldsspaning på fiskekortspriser och vid årsstämman beslutades om höjning för en del av 

korten. 

Det finns planer på att se ifall det går att förbättra öringsbeståndet genom att förbättra lekplatserna. 

Det förberedande arbetet hoppas vi kan genomföras under sommaren 2017. När det blir dags för 

själva jobbet kan det behövas en del arbetskraft men vi återkommer till detta när det blir aktuellt. 

Jag vill också hälsa vår nyvalde revisor, Stellan Boström, välkommen till föreningen. 

Vårvintern har ju varit fantastisk med stora möjligheter att vistas ute och jag hoppas förstås att våren 

och sommaren blir bra. 

Vårhälsningar 

Gerd-Marie Alenius  
Ny ordförande 
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