
             September 2019 

Information till medlemmarna i Vallda Parks Samfällighetsförening   

Höstens städdag - Lördag den 19 oktober kl 10.00 - 12.30 därefter bjuds på fika. Välkomna! 
 
Sommarens städdag – lördagen den 20/7 kom 26 vuxna och 5 barn. 20 fastigheter var 
representerade. Styrelsen tackar alla medverkande och de som ansvarade för dagen. 

Vattenförbrukning 
Som vanligt påminner vi Er om att vara försiktiga med bevattning i trädgården även om det inte 
varit något formellt bevattningsförbud. Vi ber Er också att titta till era vattenkopplingar och 
eventuellt också stänga av vattnet, om ni inte tänker vistas så mycket på Era ställen under hösten/
vintern. Vid årets inrapportering/avläsning i juni av era vattenmätare, var det så många som 10 st som 
inte lämnade in i tid. Vi påminner om att det är varje fastighetsägares skyldighet att lämna in uppgifter 
i tid.  

Uppsamlingen 
Under sommaren kom nya direktiv när det gäller uppsamlingsplatsen för trädgårdsavfall. Vi kan inte 
längre blanda gräs o kvistar utan dessa skall läggas i respektive fack. Kvistar och grenar skall klippas 
ner så att inte facket fylls för fort. Eftersom vi själva betalar för antal tömningar så är det bra om vi 
hjälps åt att fylla de olika facken så effektivt som möjligt. 

Valberedning 
Under sommaren och hösten har och kommer valberedningen att försöka kontakta så många som 
möjligt för att efterhöra om det finns eventuella intresserade som någon gång framgent kan tänka sig 
att deltaga i samfällighetens styrelsearbete. Vi påminner att föreningen måste ha en styrelse som 
hanterar ekonomin och de skyldigheter som vi har. 

Gårdshuset 
- Under sommaren har gårdshuset målats med hjälp av ett antal medlemmar i föreningen. 
Förhoppningsvis håller detta nu ett antal år. På grund av att arbetet utförts av föreningens medlemmar 
så räknar vi med att åtskilliga tusentals kronor sparats för föreningens medlemmar. Stort tack !!!!  
- Som ni kanske också sett så har gårdshuset försetts med dubbla lås. Det ena låset är till för att 
kommunanställda bl.a. i hemtjänsten skall kunna komma in i huset vid behov.  
- Det har också satts upp en anslagstavla på huset på höger sida om dörren. Den är tänkt att vara till 
för medlemmarna att kunna annonsera/informera om vad som är av intresse. 

Fiber  
Under sommaren så var Kungsbacka bredbandsnät i vårt område och informerade och svarade på 
frågor. Hur det blir rent praktiskt är inget som styrelsen vet något om i dagsläget. Man kan följa 
utvecklingen delvis på: https://anslut.kungsbackabredbandsnat.se/anslut  

Bagageloppis  
Tyvärr blev det ingen bagageloppis i år pg av för få intresserade. Eventuellt återkommer idén under 
2020 om intresse finns. 

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. 

Hälsningar från Styrelsen
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