
Kære beboer på  VAFFF !!!! 
 

V illershøj -  A dilsvej -  F loravej -  F yrreskrænten og  F yrreslugten 
 

Så er det atter tid til betaling for medlemskab af vejlauget VAFFF.  

Vinteren 2016-17 har endnu ikke givet de store mængder sne at rydde, og forhåbentligt 

slipper vi. Alligevel er det vigtigt at rydde sneen når den kommer, gruse og salte vejene, dels 

så vi beboere kan komme frem og tilbage, men også vigtigt for Posten, Renodjurs og andre 

der skal kunne færdes på vejene. 

I stedet bød 2016 på store mængder nedbør. Vejene er meget vedligeholdelseskrævende 

med så store mængder regn, som skaber store huller og dybe revner.  

 

Der er fortsat alt for mange der ”kører frihjul” og ikke betaler til det fælles vedligehold af 

vejene.  Hjulpet af en endnu meget mild vinterperiode, har vi økonomisk klaret os gennem 

året – men heller ikke mere end lige til.  

Opgaver som gerne skulle løses, bliver sparet bort eller/og udsat.  

 

VAFFF er fortsat interesseret i nye kræfter til vejlauget.  Vi ønsker at der kommer én 

person fra hver af vores veje, med i bestyrelsen, dels til at ta' sig af opgaverne, og dels til, 

med større effektivitet  - at få flere lodsejere til at indbetale til vejvedligeholdet.  

 

*Snarest vil vi atter indkalde til generalforsamling, denne gang en stiftende en af slagsen, 

hvor vi vil informere om vores kontakt til kommunen med henblik på at de overtager 

vedligehold og opkrævningen af kontingenter. Alle beboere på VAFFF indbydes. Vi forsøger 

os også med, at der kan mødes op med fuldmagter fra dem som ikke kan deltage. 

  

Indkaldelsen bliver adviseret på  www.vafff.dk ……… som også er fuld af anden nyttig 

information. 

 

Stiftende Generalforsamling:  Tirsdag den 25 April. Kl. 19:00 

Stedet kendes ikke endnu. Det meddeles på VAFFF.dk og på e-mail  - derfor -> 
 

VIGTIGT: send Jeres e-mail adresse til: vafff@info.dk 

Opkrævningen for medlemskab vil fremover blive fremsendt til Jeres mailadresse.  

 

Pris og Betaling: 
For perioden 1. Jan. 2017 til 31. December 2017:   KR. 850,- pr lodsejer.  
Beløbet indbetales via NetBank: 

Sparekassen Kronjylland 

Konto nr.: 9360 – 0011158544 

MEGET VIGTIGT -  I meddelelsesfeltet skrives: 

VAFFF adresse (vejnavn og nr.)  

 

Sidste rettidige indbetalingsdato er 15. Marts 2017 
Snarest herefter påsættes nye VAFFF 2017 klistermærke på postkasserne - hos medlemmer. 

 

Mvh VAFFF: v. Jannie Kruuse, Inge Juul Højslet og Esben Sørensen. 


