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är detta VHS-nytt skrivs så har vi ännu inte drabbats av något snöoväder, det vi drabbats av är 

halka. Vi har under ett par års tid fått stora mängder snö – vem glömmer vintern för två år 

sedan?  Det ska bli spännande att se vad denna vinter har att erbjuda.  

ågot som vi vet är att vi har många små barn i vårt område. Vi ber er småbarnsföräldrar att ha 

koll på barnen, då området plogas/ halkbekämpas. 

logning av området påbörjas sällan om kraftigt snöfall pågår utan påbörjas snarast när snöfallet 
lättat eller upphört. Eftersom området är stort så kan det ta lite tid innan snösvängen hunnit 

ploga allt. I första hand tas parkeringarna och uppfarterna. 
Idag har många hushåll mer än en bil. När det gäller parkeringarna så är det viktigt att underlätta för 
snösvängen genom att i första hand ställa in bilen i garaget. I andra hand ställa bilarna nära varandra 
så att mycket av parkeringen som möjligt kan röjas. Har det kommit mycket snö kan man underlätta 
ytterligare genom att ha ett samarbete med grannarna och flytta bilen så att röjning kan ske.  
Åsikter om snöröjningen sker direkt till styrelsen, i första hand till Gun på 08-7450646 alternativt 070-
6871826. 
Precis som tidigare år vill vi påminna om att vid snöröjning på egen tomat inte kastas ut snön på 

lokalvägen utanför huset. Det kan medföra stora hinder för nyttotrafiken bl.a. ambulans, brandkår, 

post mm. Om det inträffar kommer extra snöröjning att beställas och fastighetsägaren debiteras för 

hela kostnaden.  

öre höststädningen gick vi igenom området tillsammans med entreprenören för att kontrollera 

att inga utstickande grenar fanns, som kunde skada snöröjningsfordonen.  De husägare som var 

berörda blev informerade.  

i vill som vanligt påminna om användandet av motorvärmare: 3 timmar/dygn. Timer ska vara 

inkopplad – en timer som går att ställa in. 

idigare år har det slängts annat än trädgårdsavfall i containrarna vid vår- och höststädning. Om så 
sker debiteras vi för osorterat avfall. Senaste året har detta inte skett – containrarna innehåller 

det de ska = trädgårdsavfall. 
 

tervinningscentralen i Jordbro, dit vi ska föra vårt osorterade avfall har följande 
öppethållningstider: http://www.srvatervinning.se/Privat/Har/AVC/.  

 
Måndagar stängt 
Tisdagar 13:00 – 19:00  
Onsdagar 13:00 – 19:00 
Torsdag 13:00 – 19:00 
Fredagar 13:00 – 18:00 
Lördagar 09:00 – 15:00 
Söndagar 09:00 – 15:00 
 
Förutom ovanstående finns det även ett antal återvinningsstationer utplacerade, bl.a. vid infarten till 
Valfiskens gata. Nu inför julen har vi kanske extra mycket presentpapper. Julklappspapper ska slängas 
i återvinnings-containrarna. 
Till årsmötet 18 mars 2015 kommer vi att inbjuda SRV för att informera i om möjligheterna kring att 
sortera matavfall separat. 
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u i juletid var försiktig med levande ljus – vackert – men en olycka händer så lätt. 
Samma gäller med smällare och raketer i nyårshelgen. 

 
en 1 januari 2015 införs en förändrad parkeringsrutin i samråd med bolaget P-
service. I korthet innebär det att ett parkeringstillstånd med giltighet ett år samt 

dygnsbiljetter kommer att delas ut till samtliga fastigheter. Information om hur dessa 
ska nyttjas kommer att delas ut tillsammans med tillstånden. Har du frågor, kontakta 
samfällighetens parkeringsansvarige Tommy Elvesjö eller skicka ett epost till 
styrelse@valhunden.se. 

 

 OBS! Inlämnandet av motioner till årsmötet i mars skall vara styrelsen tillhanda senast 15 

januari 2015. 
 

år försäkring gäller inte olåsta garage så var noga med att låsa dessa. Håll även utkik efter 
objudna gäster som eventuellt gör intrång på våra parkeringar – en del incidenter har inträffat. 

Hur lugnt/oroligt det är hos oss kan ni läsa på http://gsv.haninge.org. 
 
 

Tomten 

Tomten är alltid klädd i rött 

och alltid är han sugen på något sött 

Lite gröt med mandel eller kanske juleskum 

sköljer han ned med glögg så ljum 

Han kluckar glatt och säger sen 

God Jul på er alla i år igen 

 

God Jul och Gott Nytt År 

 

Mattias Öhdén   Gun Ahtola Bernt Danielsson 

Tommy Elvesjö   Jan Ekman Bo Ahlström 
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