
              Maj – Juni 2019 

Information till medlemmarna i Vallda Parks Samfällighetsförening   

Nu ser vi fram emot en behaglig sommar och styrelsen hoppas att ni skall få tid 
att njuta och ladda batterierna här i vårt härliga område. 

Årsstämman avhölls som vanligt i april. Protokoll från mötet finns 
på hemsidan och inne i Gårdshuset. För att kunna se protokollet på 
hemsidan behöver ni logga in med ett lösenord vilket har skickats 
ut till alla medlemmar med brev. 

Vårens städdag genomfördes den 11/5. Sommarens städdag blir den 20/7.  

Trafik. Vinsten i området, att köra i tillåtna 15 km/h gentemot 20-30 km/h, rör 
sig inte om många sekunders vinst. BARN är MJUKA, BILAR ÄR HÅRDA !!!! 

Vattenförbrukning – vattenmätare: Vi fortsätter att påminna om att det 
är Fastighetsägarens ansvar är att det finns en fungerande vattenmätare i 
fastigheten. Varje 
fastighet har skyldighet att lämna in avläsningsuppgift under juni månad, 
senast den 30:e. Blankett finns på hemsidan. Om avläsning inte har lämnats in 
i tid får fastighetsägaren betala den högsta framräknade förbrukningen, 
hänvisning till stadgarna.  

Gårdshuset/soprum: Nu kommer varmare tid igen och därför ber vi Er att 
fortsätta sortera soporna på ett bra sätt. Paketera och förslut det som läggs i de 
bruna påsarna ordentligt (ta gärna en extra brun påse runt). Vi ber Er också att 
inte slänga sådant i sopbehållarna som skall till återvinningsstationerna.   

Närmaste återvinningscentral : Klovsten, Klovstensvägen, Kungsbacka: måndag-
fredag 7-19, lördag-söndag 9-15. 

Närmaste återvinningsstationer : Vallda Heberg, Vallda Furulidsvägen skolan, 
Vallda sporthallen. 

Trädgårdsavfall: Skulle kvist/gren delen vara full kan man även använda 
gräsklippsdelen. Eftersom det är vi själva som betalar för varje tömning så 
försök att klippa ner större kvistar, packa och tryck ner allt så mycket som 
möjligt.  

Fiber anslutning i Vallda Park: Som de flesta av Er förhoppningsvis hört så är 
det upp till Kungsbacka Bredbandsnät att besluta om fortsättningen i dialog med 
respektive fastighetsägare och Ivan på Bostadsrättsbyggarna. 

Målning av Gårdshuset kommer att ske under sommaren med hjälp av vår 
förenings medlemmar. På detta sätt kan vi spara en hel del pengar. Ansvarig i 
styrelsen kommer att vara Tommy Berg. Ni som tycker att ni vill deltaga och 
bidra så anmäl er till Tommy på tfn 0706-728452 

Vildsvin: Vid problem med vildsvin kan man vända sig till Kungsbacka kommun 
på tfn 0300-834000 och få råd och om hur motiverat det kan vara med 
skyddsjakt. Se även info@kungsbacka.se  

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. 

 Med önskan om varm och skön sommar/Styrelsen
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