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HEJ 
Hoppas ni har haft en skön sommar. Så här i början  av september börjar 
verksamheten komma igång på riktigt. 

ERBJUDANDE OM FIBER 
Vi i styrelsen har blivit kontaktade av Stadsnätsbolaget. De erbjuder oss som 
bor i samfälligheten att ansluta oss. De kommer att gå runt i området och 
informera och lämna ett erbjudande till varje hushåll. Det är inget beslut som 
styrelsen ska ta, utan var och en bestämmer själv om man vill gå med eller inte. 
Erbjudandet från Stadsnätsbolaget ser i stora drag ut så här. En 
anslutningskostnad på 2 900 kr och därefter en månadskostnad på 499 kr i 36 
månader. Då ingår 14 TV-kanaler under 24 månader. Det tillkommer en 
kostnad på 45 kr i månaden till Viasat. Samfälligheten har idag ett avtal med 
ComHem. Det avtalet gäller till 2019.  

Styrelsen har startat en arbetsgrupp som ska undersöka frågan om fiber. Det är 
Johannes Robertsson och Ewa Garcia från styrelsen. Vi kommer att tillfråga ett 
par medlemmar om att gå med i gruppen. Styrelsens rekommendation är att 
ligga lågt och vänta på vad arbetsgruppen kommer fram till. Detta för att få den 
bästa lösningen för samtliga medlemmar och att vi inte vill riskera att fler 
operatörer gräver i våra gator. 

HÖSTENS STÄDDAG  

Städdag är inplanerat till  21-22 oktober 2017. Det önskemål som framfördes 
gällande gemensam samling har vi svårt att få till på grund av att vi är så många 
hushåll och inte har en lämplig plats. Gemensam beställning av jord kommer 
att göras. Kvartersklubbarna uppmanas att höra av sig till styrelsen så att 
gemensam beställning kan göras. 

FÄLLNING AV TRÄD 
Det har kommit in önskemål om att ta bort ett antal träd i området. 
Trädfällargruppen inventerar och gör bedömning om det är akut behov, annars 
får det vänta tills nästa verksamhetsår. 

LEKPLATS ÖVRE STORA HUNDEN 
Renovering av lekplatsen kommer att påbörjas runt den 15 september. 

Styrelsen har fattat beslut om att ta bort samtliga papperskorgar vid 
lekplatserna, då det inte fungerar utan det ligger skräp och bajspåsar utanför. 
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SLAMSUGNING AV DAGVATTENBRUNNAR 
Våra dagvattenbrunnar är igenslammade. Det är budgeterat för detta år. 
Offerter har tagits in för att få dagvattenbrunnarna rensade. Ni som har murar 
som hindrar att dagvattenbrunn inte kan öppnas måste åtgärda detta så snart 
som möjligt så att brunnarna går att öppna. Den som inte åtgärdar detta, 
kommer att få betala en extra kostnad. Slamsugning kommer göras så snart 
offerterna är granskade och beslut har fattats. Räkna med att det blir runt 
slutet av september. 

SLÄP- OCH HUSVAGNSPARKERING 
Dessa får inte stå på parkeringarna mellan 15 oktober till 15 april, husvagnar 
måste då transporteras bort från området, släpkärror kan man ställa i sitt 
garage om man vill det istället för bilen. Under perioden 15 oktober - 15 april 
upplåter samfälligheten volleybollplanen vid infarten Valfiskens gata till 
parkering av släpvagnar/husvagnar så att dessa inte blockerar 
vinterunderhållet. De boende med detta behov organiserar själva så att ytan 
används effektivt samt att datumen respekteras. Om vinterparkering av vagnar 
inte sköts, kommer styrelsen att ompröva beslutet att tillhandahålla planen för 
vinterparkering och de boende kommer att ombedas att ställa sin vagn på 
vinteruppställningsplats utanför samfälligheten. 

MATA INTE FÅGLARNA SOMMARTID! 
Vi har fått problem med råttor i området, undvik därför att mata fåglarna. 

ERSÄTTNING FÖR UTFÖRT ARBETE BESLUT OM ERSÄTTNINGAR 
Ersättning till medlem som utför arbete åt samfälligheten ska utgå med 150 
kr/tim inklusive semesterersättning. 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/ersätt-
ningen. Alla arbeten ska redovisas på framtagen blankett och attesteras av 
ansvarig i styrelsen. Utlägg ersätts med kvitton till kassör, som betalar ut.  

ÖVERSYN AV RUTINER FÖR FAKTURERING/INBETALNING AV SAMFÄLLIGHETS-
AVGIFTEN 
Vår kassör 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  
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