
 

Hej allihop. Hoppas alla mår bra. 
 
Ett speciellt välkommet till alla nya, som anmält sig på mail-listan för Grannsamverkan. 
 
Informera gärna era grannar och närboende att de kan anmäla sig för dessa utskick genom att jag får deras namn, 
mail och gärna bostadsadress samt telefonnummer.  
 
Det kostar inget och det förpliktigar heller inte till något - mer än att vi alla hjälps åt att hålla ögon och öron öppna 
för att ha det fint och tryggt i vårt område. Kan vi på detta sätt förebygga och hjälpas åt om något händer, så är det 
ju toppen. 
 
På tal om Villaägareföreningen så hade vi nyligen Årsmöte. Där framkom det att många har missat att betala in 
medlemsavgiften detta året. Så kolla gärna om du/ni missat det. Alla i området har fått informationsblad ang. 
invigning av nya lekplatsen på Idavallen och där finns även information ang. inbetalningsuppgifter etc. Se även: 
www.havsbadensvillaforening.se 
 
Avslutningsvis vill jag höra om min idé att ha en kontaktperson i respektive del av vårt område. Det skulle egentligen 
bara innebära att vi i så fall kan vara några stycken som jag kan få info och feedback från, angående önskemål och 
aktuella saker i just varje del. Vi växer ju och blir fler och jag tycker det vore en styrka att alla kan känna att vi är 
några stycken som kan snacka ihop oss. 
 
Så jag undrar om du kan tänka dig att vara kontaktombud i din del av området och till mig (jag 
är Huvudkontaktombud och sköter kontakten med polisen, utskick etc.) - eller om du kan föreslå någon i just din del 
av området. 
 
Jag tänker en per delområde, t.ex.:  
a) Nordost (norr/öster om Havsbadsvägen),  
b) Sydväst (söder/väster om Havsbadsvägen),  
c) Öster (Nya Havsbaden)  
d) Klitterbyn.  
 
Givetvis är jag öppen för andra förslag på indelning. Hör gärna av dig via mail eller per telefon - eller kom förbi. 
 
Jim 
 
"Tillsammans är vi tryggare"! 
 
Hälsningar från vårt fantastiska Ängelholms Havsbad 
 
Jim Brithén 
Samordnare och huvudkontaktombud "Ängelholms Havsbads Grannsamverkan" 
 
Vintervägen 4, 262 68 Ängelholm 
Mobil: 0730-890 890 
 
Mail: 
Grannsamverkan: brithengranne@hotmail.com 
Vid akuta ärenden: jim.brithen009@gmail.com 
 
 

mailto:brithengranne@hotmail.com
http://gmail.com/

