
Maj – Juni 2020 

Information till medlemmarna i Vallda Parks Samfällighetsförening   

Efter en något annorlunda vår så hoppas vi verkligen att corona-pandemin skall ha gett med sig så att 
vi får möjlighet att njuta i våra små stugor.  

Årsstämman blev framflyttad på grund av pandemin till 27/5. Protokoll från mötet kommer att finnas 
på hemsidan och inne i Gårdshuset från ca 10/6. För att kunna se protokollet på hemsidan behöver ni 
logga in med lösenord. Har du glömt lösenordet får du höra av dig till styrelsen. 

Vårens städdag genomfördes den 9/5 och sommarens städdag blir lördagen den 18/7.  

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. Uppgifterna kan även mejlas till styrelsen@valldapark.se eller lämnas i styrelsen 
brevlåda vid Gårdshuset. 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 som vanligt 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.   

Trädgårdsavfall: Eftersom det är vi själva som betalar för varje tömning, klipp ner större kvistar/
grenar till ca 50 – 60 cm, packa och tryck ner allt så mycket som möjligt.  

Fiber anslutning i Vallda Park: Under våren har arbetet utförts till de fastigheter som beställt sådant. 
Man har också förberett så att det skall finnas möjlighet att i framtiden koppla på sig på fibernätet om 
man valt att inte göra det just nu. Fiberarbetarnas inhägnade upplag kommer att finnas kvar några 
månader till. Vi kommer att få i kompensation rensning av markytan framför muren (gärdsgården) så 
som det gjorts vid boulebanan.  

Fordonstrafik inom området. Som vanligt så vill vi också passa på att vädja till alla som kör bil inne 
i området att köra lugnt och respektera hastighetsbegränsningen. Saltning av vägarna har skett under 
maj månad så att det inte ryker för mycket.  
Tvätt av bilar, båtar, motorcyklar/cyklar genom avspolning med vatten är inte tillåtet inom vårt 
område. 

Ved finns att hämta. Nerfällda aspar finns kapade (ligger ihop med ris) vid lilla skogen, sidan av 
fastigheten Vallda Parkväg 34.  

Boulebanan. Vi vill också slå ett slag för boulebanan som byggts av våra medlemmar. Passa på att 
utmana någon familjemedlem eller varför inte en granne.  

Hemsidan. Här fortsätter vi att lägga upp aktuella blänkare under fliken Anslagstavlan. 
Mejl. Som ni kanske också märkt så har vi använt mejl för att snabbt kunna delge och informera Er 
om diverse saker.  

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. 
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