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NYHETSBREV JUNI 2017 

HEJ 
Vi i styrelsen vill inleda med att tacka för förtroendet att företräda 
samfälligheten. En viktig fråga är att förbättra informationen. Därför har 
styrelsen beslutat att ge ut nyhetsbrev mer frekvent än tidigare. Vi kommer 
också att se över informationen som finns på vår hemsida. 

Styrelsen hade sitt konstituerande möte den 13 mars. På det mötet valde vi 
ansvariga till olika ansvarsområden. Information om de valen finns på 
hemsidan. Styrelsen har haft tre styrelsemöten, 4 april, 10 maj och 31 maj. Till 
styrelsemötena har representanter från kvartersklubbarna bjudits in. 
Styrelsemötena hålls hemma hos någon i styrelsen. Nästa styrelsemöte är 
planerat till den 15 juni.  

Det var bra uppslutning på städdagarna 22-23 april. Ordföranden, sekreteraren 
och kassören gick runt i de olika områdena och pratade med medlemmar. Vi 
fastnade dock i sakfrågor på några ställen och hann därför inte runt överallt. En 
sak som kom fram var önskemål om att ha en gemensam samling på lämplig 
plats under den första städdagen. Vi kommer att titta på det till nästa tillfälle. 

FÄLLNING AV TRÄD 
En trädfällargrupp bildades i höstas. De har gjort en inventering och de träd 
som stod farligt till har tagits bort. Röjning och städning är klart efter. 

SOMMARUNDERHÅLL 
Ett antal frivilliga har anmält sig för att sköta gräsklippningen i sommar.  

LEKPLATS ÖVRE STORA HUNDEN 
Offerter finns gällande renovering av lekplatsen. Hendry och Bo arbetar med 
att gå igenom offerterna och ta fram förslag till beslut. Arbetet är budgeterat 
för detta verksamhetsår. 

FARTHINDER CETUS 
Ett antal farthinder har satts upp på Valfiskens gata. 

KLOTTERSANERING 
Sanering av klotter är åtgärdat. 

  



 

NYHETSBREV MAJ 2017 

BOLLPLAN, SLÄP- OCH HUSVAGNSPARKERING 
Kommande vinter kommer troligen inte husvagnar och släp kunna stå 
parkerade på bollplanen. Vi undersöker möjligheten att renovera bollplanen i 
år. Efter renoveringen är det förbjudet att ställa släp eller husvagnar där.  

BESLUT OM ERSÄTTNINGAR 
På årsstämman beslutades att ersättning till medlem som utför arbete åt 
samfälligheten ska utgå med 150 kr/tim inklusive semesterersättning. Styrelsen 
har beslutat hur arvodering och ersättningar ska betalas ut och detta 
redogjordes för kvartersklubbarna vid föregående styrelsemöte. Ersättning till 
ungdom under 18 år som utför arbete åt samfälligheten ska utgå med 75 kr/tim 
inklusive semesterersättning. Medlem i Styrelsen ska ha givit ok för 
arbetet/ersättningen. Alla arbeten ska redovisas på framtagen blankett och 
attesteras av ansvarig i styrelsen. Utlägg ersätts med kvitton till kassör som 
betalar ut.  

Styrelsen har också kommit överens om hur det beslutade arvodet till styrelsen 
ska fördelas. 

ÖVERSYN AV RUTINER FÖR FAKTURERING/INBETALNING AV 

SAMFÄLLIGHETSAVGIFTEN 
I dagsläget sköts stora delar av rutinen manuellt vilket är tidskrävande både vad 
gäller att få ut fakturor, bokföra inbetalningar, påminnelsehantering och 
kontakt med Kronofogden.  

Vi tittar på en ny rutin som skulle innebära att ett externt företag tar på sig hela 
eller del av hanteringen. Det som ändras i rutinen är att ett ärende skickas till 
inkasso innan Kronofogden blir inblandad.  

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN 
e-post styrelse@valhunden.se 

Ewa Garcia, ordförande 
Johannes Robertsson, sekreterare 
Tommy Elvesjö, ledamot 
Hendry Asp, ledamot 
Anita Johansson Msellek, kassör 
Bo Livré, suppleant 

Skicka gärna ett mail till styrelsen om ni vill hjälpa till med t.ex. planteringar, 
trädröjning  eller annat underhåll i vår fina förening.  

Trevlig sommar! 

mailto:styrelse@valhunden.se

