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HEJ 

Vi börjar närma oss jul och nyår och i dessa tider är det många som reser bort 
och då passar tjuven på.  

Tänk på att informera era grannar om att ni är bortresta och be dem ha lite 
extra koll på ert hus. Ha timer till era lampor inomhus och se till att någon 
tömmer er brevlåda och ta bort eventuella sopskyfflar eller annat som ställts 
framför entredörr för att markera att huset står tomt. 

Det har varit fem inbrott i området och två inbrottsförsök i garage. Styrelsen 
har fått frågan om man kan organisera vandringar eller dylikt i området. 
Styrelsen kan inte åta sig att organisera detta, men det står de boende fritt att 
ha samverkan grannar emellan. 

FIBERFRÅGAN 

Information finns utlagd på hemsidan. Läget i korthet: Fiberboxar installeras i 

de hus som har anslutit sig till fiber. Grävning för att lägga fibern är i det 

närmaste klar, endast ett fåtal platser återstår. Iordningsställandet efter 

grävningen är inte klar. Förläggning av fiberslang pågår på övre Valfisken och i 

garagen. I det nedre området med låghusen är detta inte påbörjat. 

Stadsnätsbolaget har haft som ambition att allt ska vara klart innan årsskiftet, 

men det kommer troligen bli klart i januari. Nästa möte i projektgruppen är 21 

december.  

KOMMANDE STYRELSEMÖTEN 
Styrelsemöten: 19 januari och 13 februari 2019 

Årsstämma: 6 mars 2019. Inför årsmötet är det dags att komma in med 
motioner, dessa skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. 

PARKERING 
Parkeringstillstånd kommer att delas ut till samtliga boende. Parkerings-
tillstånden kommer att vara märkta med husnummer. Varje hushåll får två 
parkeringstillstånd, som är giltiga i två år. P-tillståndet placeras väl synligt i 
framrutan på bilen.  

Om man tappar bort sitt parkeringstillstånd vänder man sig till styrelsen för att 
få ett nytt, en administrativ avgift på 200 kr tas ut.  
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VINTERUNDERHÅLL 

För att plogning och snöröjning ska fungera så smidigt som möjligt ber vi er att 
om möjligt parkera bilarna i garagen för att underlätta för snöröjningen, när 
snön kommer. Släpvagnar får inte parkeras på parkeringsplatserna utan kan 
parkeras i garagen. 

RENHÅLLNING 
När snön kommer är det viktigt att det är skottat framför våra sopkärl, annars 
tömmer SRV inte soptunnorna. Det är bra om vi hjälps åt att göra detta. 

God Jul och Gott Nytt År 

önskar Styrelsen 

 

KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN 

Hemsida: www.valhunden.se  

e-post: styrelsen@valhunden.se  

http://www.valhunden.se/
mailto:styrelsen@valhunden.se

