
 

NYHETSBREV OKTOBER ÅR 2018 

HEJ ALLA MEDLEMMAR 
Nu börjar vintern nalkas och de är återigen dags att förbereda sig för 
kommande snö och halka. 

 

FIBERFRÅGA 
Som alla har noterat har Stadsnätsbolaget startat upp sina markeringar för 
dragningar till våra fastigheter. Planeringen ligger ännu kvar att arbetet skall 
vara färdigt till jul. Vidare kommer projektgruppen att informera vidare hur allt 
rullar på. Bevaka gärna informationen på hemsidan. www.valhunden.se 

 

GARAGEN 
Under oktober månad har även en slutlig besiktning utförts på våra garage, dvs. 
2års besiktning. Det framkom att en del mindre justeringar ska åtgärdas av 
leverantören. 
En notering som styrelsen gjorde i samband med besiktningen är att fler 

använder sitt garage till annat än bilen. Bohag, butiksinredning, bilreparationer. 

Vi uppmanar dessa att snarat ta bort dylika ting. 

 

SÖDERTÖRNS RENHÅLLNING 
Information om att alla matavfallskärl har blivit tömda och rengjorda inuti. Om 
ni skulle gå förbi våra sopkärl och luckor stor öppna, var noga med att stänga 
igen dessa. Fåglar och annat kommer annars åt soporna.  

 

HEMSIDAN 
Vi i styrelsen arbetar med att få hemsidan så aktuell som är möjligt, Jimmie 
Zander som är ansvarig beskriver att det är vår snabbaste kommunikation ut till 
alla våra medlemmar. Ta därför en koll på den med jämna mellanrum. Har ni 
ett tips idé om att tillföra något maila då till styrelsen@valhunden.se 

 

 

http://www.valhunden.se/
mailto:styrelsen@valhunden.se


 

NYHETSBREV OKTOBER 2018 

KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
7 november, 12 december, 19 januari, 13 februari. 
 Årsstämma sker den 6 mars 2019 

 

NYHETSBREVS UTSKICK 
Styrelsen försöker vara lite mer effektiva, och de kommer att innebära att 
nyttja hemsidan till en snabb informations källa. De medför att nyhetsbrev och 
andra effektiva informationer INTE kommer att skickas via mail eller i 
pappersform längre. Allt kommer att finnas på hemsidan  www.valhunden.se  

 

STYRELSEN  
I övrigt handlägger ledamöterna i styrelsen kommande åtgärder med 
trädfällning, ombyggnad av lekplats, samt kontroll av fiberinstallationen med 
möten kring dessa verksamheter. 

 

 

Hälsningar 

Styrelsen 

 

 

 

Vill du/ni nå styrelsen är kontaktuppgifterna följande. 

e-post styrelsen@valhunden.se 

 

http://www.valhunden.se/

