
Information till medlemmarna i Vallda Parks                        November 2019 
Samfällighetsförening   
  
Nya fastighetsägare: Vi har under 2019 fått ett antal nya fastighetsägare och medlemmar i 
Vallda Park. Vi hälsar alla hjärtligt välkomna och hoppas ni skall trivas. 

Motioner: Vi ber Er att börja fundera på om det är något som ni önskar motionera om till 
årsstämman 2020. Dessa skall vara styrelsen tillhanda senast 31/12 2019. 

Höstens städdag genomfördes den 19 oktober och 30 medlemmar från 23 fastigheter var 
närvarande. Som vanligt utfördes ett flertal åtgärder som syftar till att vårt område skall bli så 
trivsamt som möjligt. Tack till alla medverkande! Avgiftsnedsättning för de som medverkat 
vid sommarens och höstens städdag kommer att finns med på fakturan för medlemsavgift 
oktober – december 2019. Avgiftsnedsättningen är max 400 kr per år och fastighet (2 x kr 200 
per tillfälle). 

Vattenförbrukning: Som vanligt vill vi passa på och uppmana er som kanske inte är i stugan 
så mycket under vintern att stänga av huvudkranen för vattnet så att ni inte får läckage om det 
blir kyla.  
 
Gårdshuset/soprum: Som ni kanske vet drar vi ner antalet sopkärl under vintern. Om ni har 
annat än hushållssopor som t.ex. dynor, kläder, flaskor m.m. så var vänliga och släng inte 
detta i sopkärlen. Använd istället återvinningscentralerna, se Kungsbacka kommuns hemsida.  

Vinterväghållning sköts under perioden 191116 – 200412. 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. 

Vildsvin är och kommer säkert att fortsätta vara ett problem. 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  

Fiber: Enligt information som kommit styrelsen till del så har det nu beslutats att dra in fiber i 
Vallda Park. Hanteringen av detta är inget som styrelsen kommer att agera i. För mer 
information se : https://anslut.kungsbackabredbandsnat.se/anslut/ValldaParkvag  
  
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. 

Datum att boka in 
• Årsmöte onsdag 22/4 2020 kl 18.30 
• Vårens städdag 9/5 2020  

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt år 

Hälsningar från Styrelsen
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