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HEJ 

Styrelsen har den senaste tiden jobbat med att färdigställa 
handlingarna till årsstämman som närmar sig med stormsteg. 

Hoppas att så många som möjligt har möjlighet att närvara. 

FIBERMÖTET  
Det var knappt 50 medlemmar som kom på mötet. Johannes 
presenterade vad som hänt i fiberfrågan. Styrelsen har också lagt en 
proposition i fiberfrågan. 

PARKERINGSTILLSTÅND 
Parkeringstillstånden är giltiga i två år och gäller hela 2018 

Kontrollera att garageporten är låst när ni parkerat bilen. Det har vid flera 
tillfällen upptäckts att flera garageportar varit olåsta. 

BUS SOM GÅTT ÖVERSTYR 
Boende har drabbats av ungdomar som busringt på dörrar. Det har spårat ur 
för man har också ställt olika föremål framför ytterdörr. Ni som har ungdomar, 
kolla om de har sett eller vet något. 

REGISTER ÖVER E-POSTADRESSER 
Styrelsen vill få in e-postadresser till de boende, så att man kan få ut VHS-nytt 
och annan information snabbare.  

Meddela din e-postadress genom att skicka ett mail till 
ordforande@valhunden.se 

Ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj. Det innebär bland annat att 
för att få lagra e-postadresser måste var och en ge sitt skriftliga tillstånd till 
styrelsen.  

Det kan enklast göras genom att man skriver under sista sidan i nyhetsbrevet 
och lämnar på årsmötet, eller ger till någon i styrelsen eller 
kvartersklubbsrepresentant. 

Styrelsen förbinder sig att inte lämna e-postadresserna vidare. 

Boende som inte har e-postadress eller inte vill lämna ut den till styrelsen kan 
meddela att de vill ha informationen i brevlådan. 
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SNÖRÖJNING 

Tänk på att parkera bilen i garaget så underlättar ni för snöröjning av 
parkeringsplatserna.  

Skotta inte ut snö på vägen framför huset, varken innan plogbilen kommer, 
eller efter att det plogats. Om/när ni skottar ner snö från taket, måste ni se till 
att snön inte hamnar på vägen.  

Om vi måste kalla ut leverantören en extra gång för snöröjning, på grund av att 
en fastighetsägare skottat ut snö på vägen kommer vi att debitera 
fastighetsägaren för den extra kostnaden. 

VATTENLÄCKA 

Det är en vattenläcka i området. Utredning pågår och styrelsen har kontakt 
med Haninge kommun kring detta. 

ELFEL 

Det är ett kabelbrott mellan SH 622 – SH 645. Den första och andra längan 
kunde man koppla förbi för att komma runt avbrottet. Men SH 636 – SH 645 är 
fortfarande svarta, där kommer man att behöva gräva efter att tjälen gått ur 
marken. 

Vi ses på årsstämman de 7 mars – Välkommen! 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN 
e-post styrelse@valhunden.se  

  

mailto:styrelse@valhunden.se


 

NYHETSBREV FEBRUARI 2018 

MEDGIVANDE TILL VALHUNDENS SAMFÄLLIGHET  

 

Jag, …………………………………………………………………………………………(Texta namnet),  
 
samtycker till att samfällighetsföreningen registrerar min e-postadress och 
håller denna tillgänglig i föreningens medlemsregister som förs av styrelsen.  
 
E-postadressen registerhålls till förmån för att kunna användas vid 
informationsutskick och vid kallelser från styrelsen till medlemmarna. 
 
Ort och datum 
 

................................................................................................. 

 


