
2014 Motion 1  
  

Vi har ett underbart område som skänker vila och aktivitet alltefter behag och lust hos den 

enskilde precis som det ska vara. 

  

Det har däremot funnits en avsaknad av någonting jag inte kunnat sätta namn på förrän en av 

grannarna tog upp det i somras. Det saknas större träd för att ge området en lugnare och än 

mer trivsam atmosfär och karaktär. Ser man längs med områdets vägar idag ser det tomt och 

något trist ut. 

  

Jag föreslår att föreningen köper in ett antal vackra träd. Dessa kommer även att bidra till att 

minska överflödet av vattensamlingar i området. Vi hjälps sedan åt att plantera dessa på 

lämpliga platser i området. 

  

Uppdraget kan med fördel läggas på trivselgruppen. 

  

Elisabet Bergwall, Vallda Parkstig 9 

  

 

2014 Motion 2 
  

Om det i dagsläget inte redan finns en ”yttre trivselgrupp” i Vallda Park anser jag at en bör 

bildas. Med yttre syftar jag på hur vårt område utformas fysiskt och används framöver samt 

eventuella gemensamma återkommande träffar. Städdagar exkluderade. 

  

Jag kan tänka mig att vara med i gruppen. 

  

Elisabet Bergwall 

  

 

 

 

Svar på motion 1 och 2 
  

Styrelsen tycker att ett initiativ till en trivselgrupp är ett utmärkt förslag och anser också att 

det behövs ytterligare en grupp. 

 

Styrelsen föreslår att vi bildar en Trädgårdsgrupp som tar hand om träd och planteringar 

inom området samt en Fritidsgrupp för aktiviteter inom området (exempelvis boulebana, 

poängpromenader, ev firande av Valborg- Midsommar).  

 

Vi föreslår att Elisabet Bergwall bildar en Trädgårdsgrupp.  

Vi hoppas att någon annan är intresserad av att bilda en Fritidsgrupp för trivsamma aktiviteter. 

Förslagsvis arbetsgruppen för boulebana som redan tagit fram en offert. 

 

Respektive sammankallande i grupperna informerar styrelsen om gruppmedlemmar och 

förslag till åtgärder. 

  

 

 



2014 Motion 3 
  

Sommarstäddag 

  

Bakgrund 

Sommaren är en lämplig tid på året för att ta hand om växtligheten på 

våra gemensamma grönytor inom Vallda Park. Vi kan exempelvis klippa gräs 

och tistlar på grönytorna och rensa från grusade ytor. Vi kan också 

göra eventuella målningsarbeten på ”Sophuset”. Om vi medlemmar kan 

utföra dessa arbetsuppgifter på städdagen, slipper föreningen att betala 

för sådana tjänster. Vidare infaller en sommarstäddag under den tid på 

året då det bor som flest människor i Vallda Park, vilket för att en 

sommarstäddag ger ett utmärkt tillfälle att umgås med övriga medlemmar 

i föreningen. 

  

Mölndal 2013-12-28 

Anna Månsson 

 

 

 

 

Svar på motion 3 

  . 

Denna motion var aktuell vid årsstämma 2013 och avslogs då. Men även styrelsen anser att 

det finns ett behov av ytterligare skötsel av området under sommarperioden 

 

Styrelsens förslag enligt nedan: 

 

Problem kvarstår att gemensamhetsytornas skötsel och andra arbeten inte hinns med på våra 

städdagar. Behov finns att köpa in extra tjänster till skötsel av gemensamhetsytorna. Styrelsen 

har med anledning av detta tagit in offerter för inköp av tjänster (1 till 3 ggr). 

 

Alternativ 1  

Vår- och höststäddagar som tidigare. Inköp av en extra tjänst under sommaren (t.ex. juli).  

Kostnad för ett tillfälle ca 6 600 kr inkl moms (kostnad per fastighet ca 80 kr). 

 

Alternativ 2 

Vår- och höststäddagar som tidigare. Inköp av tjänster för tre tillfällen vår (maj), sommar 

(juni) och höst (september). 

Kostnad för tre tillfällen ca 18 400 kr inkl moms (kostnad per fastighet ca 220 kr).  

 

Utöver ovanstående för att kunna sköta ytorna enkelt/lättare finns behov av att rensa upp från 

sten och skräp. Detta bl.a. runt gemensamhetshuset/Gårdshuset, stora kullen samt sidan av 

infartsvägen. Ett kostnadsförslag finns på ca 3 300 kr inkl moms vilket är skäligt att inköpa.  

 

 


