
Februari 2020 

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. 

Vinterväghållning sköts under vintern 191115 -200414: Snöplogning och halkbekämpning sker 
efter varje snöfall då snödjupet överstiger 5 cm. Kontaktpersoner i styrelsen är Per-Olof Johansson, tel 
0705-216184. För att underlätta ev snöröjning får inga hinder av t.ex. bilar eller annat finnas på 
vägarna eller på samfällighetsytorna. 
  
Gårdshuset/soprum: Som ni 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 

För att underlätta informationsutskick och även reducera vissa kostnader så har styrelsen en vision 
att större delen av samfällighetens information skall ske genom utskick till medlemmarnas mailadress 
om sådan finns. Vi kommer att informerar mer om detta på årsstämman. Kallelse och dagordning 
kommer per post, verksamhetsberättelse och andra handlingar rörande årsstämman 2020 kommer i 
god tid att finnas på vår hemsida under fliken: Årsmöteshandlingar 2020. Har du glömt lösenordet får 
du höra av dig till styrelsen.  

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. 

Fiber anslutningar till vårt område har påbörjats i vecka 8. Bredbandsbolagets material och en 
arbetsbod finns på föreningens parkering t.v. De fastigheter som har beställt fiber kommer att 
kontaktas av entreprenören.  

Årsstämma – onsdag 22 april 2020 kl 18.30 - 20.30 
OBS platsen: Byastugans föreningslokal, Södergårdsvägen 14, 2:a huset på högersida. 
Gångavstånd från Vallda Park 

 

Vårens städdag - 9 maj 2020, kl 10 - 12.30 därefter bjuds på fika.  

Välkomna till årsstämman och vårstäddagen! 

Hälsningar – Styrelsen

http://www.valldapark.se/

