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HEJ 

Vi har haft extrastämma där vi klubbade igenom den motion som 
valberedningen hade lagt om att utöka styrelsen med en suppleant. 

Vi gick också igenom stadgeändringen som styrelsens proposition om 
förändring av medlemskommunikationen medförde. Det innebar att den som 
vill få information via e-post får det. Information delas ut till de som inte har 
tillgång till e-post. Om du inte har anmält att du vill ha information via e-post 
skicka ett mail till styrelsen med samtycke om att du godkänner att vi lagrar din 
e-post. Kallelser till årsstämma kommer fortfarande att delas ut i brevlådorna. 

Efter extrastämman hade Stadsnätsbolaget bjudits in för att svara på frågor om 
fiber. 

Föreningens städdag gick av stapeln den 5 maj. Vi hade tur med vädret och det 
var en hel del boende som var ute och arbetade. Ett stort tack till alla som 
bidrog till att göra vårt område fint. 

FIBER 

Stadsnätsbolaget har också haft 
dörrknackningskampanj i området så att man som 
boende haft möjlighet att ställa frågor. Det börjar dyka 
upp små skyltar som svampar ur jorden utanför de hus 
som skrivit upp sig för fiber. 

SAMFÄLLIGHETSAVGIFTEN 

Samfällighetsavgiften ska betalas med 6900 kr per år, vilket är oförändrat. 
Fakturan skickas ut två gånger per år, nästa faktura kommer i september, 
Företaget som skickar ut fakturan heter NOXFINANS.  

KOMMANDE AKTIVITETER/STYRELSEMÖTEN 

Styrelsemöten: 30 augusti, 29 september, 8 oktober, 7 november, 12 
december, 19 januari och 13 februari 

Städdag 13 oktober 

Årsstämma: 6 mars 2019  

ARBETE PÅBÖRJAT MED NY HEMSIDA 

Jimmie Zander har påbörjat arbetet med ny hemsida. Skicka gärna synpunkter 
till styrelsen på vad ni tycker är viktigt att ha med.  
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VÄDJAN FRÅN STYRELSEN 

Kasta inte fimpar på lekplatserna eller på andra platser där små barn vistas. 
Tänk på att små barn i ett obevakat ögonblick kan stoppa i sig en fimp.  

Hur bemöter vi varandra? 
På förekommen anledning vill styrelsen be om att alla i området bemöter 
varandra med respekt! 

Garagen 
Våra garage får inte användas som förråd, de är till för fordon. Om fordonet är 
avställt ska det finnas en avställnings/garageförsäkring. 

Sommarunderhåll 
Finns det någon eller några ungdomar som vill hjälpa till att rensa ogräs. För 
mer information kontakta någon i styrelsen. 

Problem med råttor 
För att undvika råttinvasion, tänk på att inte mata fåglarna sommartid. Håll 
också rent runt sopkärlen, lägg aldrig sopor utanför sopkärlen. 

Styrelsen passar på att önska samtliga en trevlig sommar 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN 
e-post styrelsen@valhunden.se  

mailto:styrelsen@valhunden.se

