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idvinternattens köld är hård” börjar Viktor Rydbergs berömda dikt. Vintertid har vi och 
när detta Nytt skrivs har vi inte drabbats av varken nämnbar halka eller snöfall. 

Framtiden får utvisa hur resten av vintern kommer att bli. Vi har samma entreprenör som 
tidigare år. Som alla tidigare vintrar har vi sandlådor utplacerade inom samfälligheten. Detta 
för att, om vi inte skulle hinna få sandat, ni tillfälligtvis kan sanda utanför er egen 
fastighet/garage. 

dag har vi många yngre barn i vårt område. Vi vill påminna småbarnsföräldrar om, att ha 
koll på barnen, då området plogas/sandas. 

om alla vid det här laget känner till så är inte vårt område direkt byggt för årstiden vinter – 
konstigt nog!!! Detta visar sig vid plogning, utkörning och lagring av snö etc. I vårt servitut 

har vi vinterhalvåret rätt att utnyttja 60 cm in på enskilda tomter för upplagring av snö.  
Lyckligtvis har vi aldrig, under snart 40 år, behövt utnyttja den rättigheten.  

id snöröjning av egen tomtmark skall snön inte kastas ut från t.ex. hustak eller entré på 
lokalvägen utanför huset. Det kan medföra stora hinder för nyttotrafiken bl.a. post, 

ambulans m.fl. Om det inträffar kommer extra snöröjning att beställas och fastighetsägaren 
debiteras för hela kostnaden. Garagetaken skall inte skottas av medlemmarna. 

lla klagomål om snöröjning sker direkt till styrelsen, i första hand till Gun Ahtola på 08-
7450646 eller 070-6871826. 

nget undantag från regeln MOTORVÄRMARE. Vi vill påpeka att det är tillåtet att ha motor-
värmare på bilen tre timmar/dygn. Timer skall vara inkopplad. OBS! en timer som går att 
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ställa in. 

å har vi PARKERINGSPLATSERNA. Nu under vintertid är det särskilt viktigt att ställa in bilen i 
garaget och man bör inte heller ställa bilarna så långt ifrån varandra men ändå inte så 

pass långt att någon bil kan parkera eller snöplogen komma emellan på våra p-platser. Vår 
försäkring gäller inte olåsta garage så åter vill vi påminna om att vara noga med att låsa 
dessa. Håll även utkik efter objudna gäster som eventuellt gör intrång på vårt område – en 
del incidenter har inträffat. Hur lugnt/oroligt det är inom vårt område/ kommunen kan man 
läsa om på http://gsv.haninge.org. 

u i juletid var försiktiga med levande ljus – en olycka händer så lätt. Samma gäller 
smällare/raketer nyårshelgen. 

OBS! INLÄMNANDET AV MOTIONER TILL ÅRSMÖTET 19 MARS SKALL VARA STYRELSEN TILL 

HANDA SENAST 15 JANUARI 2014.  

Sist men inte minst: samfällighetens hemsida: www.valhunden.se 

 

God Jul och Gott Nytt År  
 

Mattias Öhdén  Jan Ekman  Gun Ahtola  Bernt Danielsson  
Tommy Elvesjö Bo Ahlström 
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