
Februari/Mars 2019 

Medlemsinformation Vallda Parks Samfällighetsförening 

Vi hoppas att ni haft en härlig tid med jul- och nyårsfirande. Så här mitt i vintern så längtar 
man ju också till vår och sommar och sköna dagar i våran lilla oas här nere i Vallda. 

Målning av Gårdshuset kommer att ske under sommaren 2019 (förslagsvis någon 
gång mellan 15 juli – 1 aug). Vi hoppas att det finns frivilliga bland medlemmarna 
som vill hjälpa till. Tommy Berg i styrelsen har tagit på sig att hålla samman en sådan 
frivilliggrupp. Mera info kommer att ges på årsstämman, men ni kan redan nu anmäla 
Ert intresse till styrelsen@valldapark.se.  

VIKTIGT! Intresserad av styrelsearbete eller att vara med i valberedningen: Vi vill 
återigen passa på och flagga lite för vår förening och det styrelsearbete som är nödvändigt för 
att hålla samman samfälligheten. Efter föra utskicket i nov-dec 2018 så var intresset inte så 
jättestort. Är ni intresserade av styrelsearbete och att deltaga så kontakta Ulla Johansson i 
valberedningen. ulla.osterman@hotmail.se. Kan ni tänka Er att medverka i valberedningen så 
meddela Ert intresse till: styrelsen@valldapark.se.   

Vinterväghållning sköts under perioden 181115 – 190414: Snöplogning och 
halkbekämpning sker efter varje snöfall då snödjupet överstiger 5 cm. Kontaktperson i 
styrelsen är Per-Olof Johansson, tel 0705-216184. För att underlätta för ev snöröjning får 
inga hinder av t.ex. bilar eller annat finnas på vägarna eller på samfällighetsytorna. 
  
Gårdshuset/soprum: Som ni kanske vet drar vi ner antalet sopkärl under vintern. Vi ber Er 
också fortsätta sortera soporna på ett bra sätt och paketera och förslut det som läggs i de bruna 
påsarna ordentligt så försöker vi hålla flugorna och larver stången. 

Flistunna finns i sophuset till vänster vid ingången vid behov till plattorna utanför 
Gårdshuset 

Till er som hyr ut er stuga: Fastighetsägaren har skyldighet att informera sina hyresgäster 
om samfällighetens regler! På vår hemsida www.valldapark.se finns våra Regler & 
Information. Var vänlig meddela styrelsen om uthyrning sker och till vem, tack. 

Viktiga datum: 

Årsstämma – torsdag 25 april 2019 kl 18.30 - 20.30 i Vallda församlingshem.  

Vårens städdag - 11 maj 2019  kl 10.00  - 12.30 därefter bjuds på fika.  

Välkomna till årsstämman och vårstäddagen! 

Hälsningar – Styrelsen 
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