
 

MEDLEMSBLAD nr 1 - 2021 
 
Hemsidan 
Hemsidan är sedan i höstas i full funktion, gå gärna in och titta, www.ppff.se . Där finner ni 
t.ex.  medlemsbladen, aktuella aktiviteter och information om vår dialog med kommunen. 
Skicka gärna tips och önskemål på ändringar till styrelsen@ppff.se 

Medlemsbladet 
Påminner åter igen att om ni som istället för papperskopia av medlemsbladet vill ha ett e-
post meddelande om att medlemsbladet är upplagt på hemsidan kan ni anmäla er via e-post 
adressen medlemsblad@ppff.se . Ambitionen är att på sikt upphöra med de tryckta bladen. 

Årsmöte 
På grund av Corona-pandemin har styrelsen beslutat att årsmötet genomförs digitalt (Zoom) 
i år. Planerat datum är måndagen den 19 april. Ett frågeformulär kommer att delas ut i 
början på mars och det skall besvaras och skickas in innan påsk. Mer information om hur det 
går till och hur man anmäler sig till årsmötet kommer med utskicket.  

Årsavgift 
Årsavgiften för 2021 är oförändrad, 200 kr, och betalas snarast till PG 42 48 74-6 eller Swish 
123 150 7706 (kom ihåg att ange namn, gatuadress och mejladress på inbetalningen).  

Påskeld 
På grund av pandemin så blir det ingen påskeld i år heller, liksom förra året. Tyvärr! 

Paradisvägen 
Information från kommunen om Paradisbacken: 

Man har grävt upp högra delen av backen (sett uppifrån) och lagt nya rör för spillvatten och 
nu gör man detsamma upp på raksträckan fram till backen. De kommer att gräva upp mitt i 
backen igen nu i början på året för att för att byta ut rör för vatten och avlopp. Därefter 
kommer man att räta uppbacken, räcken, stolpar mm. Efter det kommer man att asfaltera 
under april. 

Lansering av boken om Villastaden Paradiset 
Boken Villastaden Paradiset har levererats till alla som förbeställt den, och mottogs mycket 
positivt. Om man vill köpa fler exemplar gör man det hos Partille Hembygdsförening (se 
www.hembygd.se/partille). Som medlem i PFF kostar boken 250 kr.    
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