
             September 2020 

Information till medlemmarna i Vallda Parks Samfällighetsförening   

Höstens städdag - Lördag den 17 oktober kl 10.00 - 12.30 därefter bjuds på fika. Välkomna! 
 
Sommarens städdag – lördagen den 18/7 kom 27 vuxna. 23 fastigheter var 
representerade. Styrelsen tackar alla medverkande och de som ansvarade för dagen. 

Vattenförbrukning 
Vi ber Er som vanligt att titta till era vattenkopplingar och eventuellt också stänga av vattnet, 
om ni inte tänker vistas så mycket på Era ställen under hösten/vintern.  

Cyklar i gårdshuset. 
Vid en genomgång under sommaren anträffades ett antal cyklar som saknar märkning. Vi ber 
Er som har cyklar i gårdshuset att kontrollera att märkning finns på dem. Cyklar som saknar 
märkning under höstens städdag kommer att flyttas ut ställas utanför gårdshuset. 

Uppsamlingen 
Under sommaren har facket för kvistar och liknande tömts minst en gång och troligen behövs 
ytterligare minst 1 gång på sensommaren. Vi påminner om att kvistar och grenar måste 
klippas ner ordentligt innan de slängs i avsett fack. Varje tömning kostar ca 5000 kr och det är 
viktigt att vi gör vad vi kan för att hålla kostnaderna nere. 

Gårdshuset 
Det rörelsestyrda ljuset i gårdshuset har krånglat till och från. Styrelsen har tagit beslut om 
att inköpa en ny rörelsedetektor inför hösten och vintern. 

Det som också varit lite si och så med är sophanteringen. Under ”högsäsongen” i juli och 
augusti så har det åter varit så att en del av kärlen för matåtervinningen som vanligt 
översvämmats med flugor och fluglarver. Det är kanske så att det i viss mån är svårt att helt 
undvika detta problem, men vi har sett att det slarvats mycket med förpackningen. 
De bruna påsarna måste vikas (stängas) ordentligt, om inte har flugorna lättare att komma åt 
lämpliga platser för äggläggning. (ta gärna en extra påse och trä utanpå).   
Vi har också sett att man ibland slänger soppåsar (och ibland även sådant som borde gå till 
återvinningsstationerna) i de stora gröna behållarna även om de är fulla och det finns 
tomma kärl längre in. När locken inte går att stänga översvämmas de också med flugor och 
larver.  
Vi måste försöka hjälpas åt att hålla ordning på sophanteringen för Din och allas trevnad!  

Fiber  
Under sommaren så har Kungsbacka bredbandsnät varit i vårt område och förhoppningsvis 
har detta fungerat bra och att de som beställt fiber har fått detta. Nu är arbetet avslutat och de 
flyttar sin provisoriska uppläggningsplats. Arbetsboden kommer dock att stå kvar en tid. 
Ordförande har haft en kontinuerlig dialog med anläggarna och genom detta fått hjälp till 
bland annat grusning och saltning av vägarna och viss iordningställande av stora parkeringen. 

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  

http://www.valldapark.se/

