
 

NYHETSBREV SEPTEMBER 2018 

HEJ 

Efter en extremt varm sommar så har nu hösten sakta gjort sitt inträde. Vi har 
inte haft några styrelsemöten under sommaren, men körde igång i augusti 
igen. 

FIBERFRÅGAN 
Avtalet med Stadsnätsbolaget är påskrivet. Ett första startmöte med 
Stadsnätsbolaget är inplanerat till mitten av september, där tidplan med mera 
tas fram. Information kommer att läggas ut veckovis på hemsidan. 
Kontaktperson i styrelsen kommer att utses.  

Projektgruppen kommer att bestå av dessa personer från VHS sida: Johannes 
Robertsson, projektledare, Tommy Elvesjö, Ewa Garcia och Kenneth Bekkevold. 

COMHEM 
ComHem har låtit meddela att de kommer att höra av sig till de boende med 
erbjudanden. Vi kommer att ha kvar ComHem även när vi dragit in fiber. Dels är 
det ett flertal boende som tackat nej till fiber, dels har vi ett befintligt avtal 
med ComHem. 

SAMFÄLLIGHETSAVGIFTEN 
Samfällighetsavgiften för hösten ska betalas senast den 30 september, oavsett 
vilket förfallodatum det står på fakturan. Om du inte fått din faktura ännu, hör 
av dig till styrelsen.  

Använd betalningsuppgifterna som står på fakturan. Företaget som skickar ut 
fakturan heter NOXFINANS. 

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

Städdag 13 oktober 

Årsstämma: 6 mars 2019  

GARAGEN 
Glöm inte att se till att garaget är låst när du stänger garageporten. Det har vid 
flera tillfällen upptäckts att garageportar varit olåsta. 

Våra garage får inte användas som förråd, de är till för fordon. Om fordonet är 
avställt ska det finnas en garageförsäkring. 
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Tänk på att inte olja in skenorna, där garageporten löper i taket, det förstör 
mekanismen. 

RENHÅLLNING 
När snön kommer är det viktigt att det är skottat framför våra sopkärl, annars 
tömmer SRV inte soptunnorna. Det är bra om vi hjälps åt att göra detta. 

SOMMARUNDERHÅLL 
Eftersom det har varit extremt varmt så har gräsklippning inte behövt utföras 
lika ofta som normala somrar. Inga frivilliga sommararbetare hörde av sig till 
styrelsen. 

STYRELSEN 
Sebastian Nyberg har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och sekreterare i 
styrelsen. Bo Livré som varit suppleant har gått in som ordinarie ledamot från 
och med den 30 augusti. 

HEMSIDAN 
Hemsidan har fått ett ansiktslyft. Jimmie Zander har jobbat med att förbättra 
informationen på hemsidan.  

MEDLEMSUTSKICK 
Då vi nu har en ny sekreterare så skulle vi gärna få ett mail från alla som vill ha 
information via e-post. Vi vill säkerställa att de uppgifter vi har är aktuella och 
också att ni som är nyinflyttade kan välja om ni vill ha information via e-post 
eller i brevlådan. Skicka mailet till ordforande@valhunden.se 

Din e-postadress lämnas inte ut till någon utanför styrelsen. 

 

Vi ses på städdagen den 13 oktober ! 

 

Hälsningar 

Styrelsen 

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN 
e-post styrelsen@valhunden.se  
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