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årstädningen av området har, enligt uppgift från 
klubbarna, gått bra och med en god uppslutning. 

Att så många deltar på vår- respektive höststädning är 
jättebra men det är inte bara då. Glöm inte bort att 
rensa ogräs på din samfällda del även under 
sommaren. Vi får inte heller glömma bort att rensa i sandgångarna bakom husen 
samt plocka upp papper, fimpar, burkar etc. som ligger slängda litet varstans inom 
området. 

id infarten Valfiskens gata finns den gamla volleybollplanen. De senaste åren har 
denna upplåtits för vinterparkering av husvagnar och släpkärror så att dessa inte 

står i vägen för vinterunderhållet. 
Perioden för vinterunderhåll löper från15 oktober till 15 april. Övrig tid ska vagnarna 
parkeras på annan plats så att planen kan användas . 
Om vinterparkering av vagnar på denna yta inte sköts, kommer styrelsen att ompröva 
beslutet att tillhandahålla planen för vinterparkering och de boende kommer att 
ombedas att ställa vagnarna på vinteruppställningsplats utanför samfällighetens 
marker. 
Om du har din vagn, dragkärra eller husvagn stående på planen ombeds du att 
omedelbart flytta den. 

ör att hålla de gemensamma gräsytorna kortklippta samt även rensa ogräs i 
buskar och på boll/lekplatser har vi i år Roland Svensson som klipper de stora 

gräsytorna i området med assistens av Anton Gustafsson SH59.  
 

i behöver inom Cetus hjälp av fastighetsägarna att 
vattna, nog så viktigt så att vi inte behöver nyplantera 

igen.  
Inom klubben finns nyplanterade buskar som behöver 
vattnas. Vattna även växter som är planterade i 
cementringar som inte innehåller så mycket jord och då 
torkar ur fort vid torrt väder. Juli månad kan vara 
nederbördsfattig och då är det viktigt att vi hjälps åt. 
 

år försäkring gäller inte olåsta garage så vi vill påminna om att vara extra noga 
att låsa dessa.  Det viktigt att hålla de parkeringsbestämmelser som finns – det 

är trångt på våra parkeringar. Ställ gärna in er bil i garaget – svårare att göra inbrott i 
och det blir bättre utrymme på våra snålt tilltagna parkeringsplatser. På vår hemsida 
läggs kontinuerligt ut information från polisen om vad som händer inom Haninge – 
inbrott, stölder etc. Om ni inte redan läst polisens facebooksida vid valda tillfällen, så 
kan ni googla på polisen Haninge. 

u är sommaren här med efterlängtad semester! Tänk på att kontakta grannarna 
om ni reser bort, för att be om hjälp med tillsyn, ta in posten, kanske hänga tvätt 

på balkonten mm. Skyltar för grannsamverkan sitter uppe men att de bara sitter där 
gör ingen verkan!  
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et är snart dags för del två av samfällighetsavgiften. Närmare bestämt 31 
augusti. Denna gång 2 350 Kr. Inbetalningskort kommer att delas ut före mid-

sommar. 

i har från boende fått förfrågningar om stegar – speciellt långa. Vi har nu 
inventerat vad som finns och skulle ni behöva låna dem kontakta din 

kvartersklubb.  

1. Kvartersklubben Valhunden: 1 st 4,5 m och 1 st 4,0 m 

2. Kvartersklubben Hundstjärnan: 2 st 4,5 m (kan sättas ihop till 9 m), 2 st 3 m, 1 
st 2 m. 

3. Kvartersklubben Cetus: 1 st 7,10 m; 1 st 4,5 m. 

löm inte att gå in på samfällighetens hemsida: www.valhunden.se. Denna 
uppdateras kontinuerligt. 

Med detta VHS-nytt bifogas årsmötesprotokollet – originalet finns hos sekreteraren. 

i vill önska alla boende inom samfälligheten en riktigt trevlig sommar med mycket 
solsken, salta bad och solvarma jordgubbar med vispgrädde. 

 

Mattias Öhdén Jan Ekman  Bernt Danielsson 

Tommy Elvesjö  Gun Ahtola Bo Ahlström 
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