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Nu är snart våren här och allt grönt och skönt med det. Styrelsen är i vissa delar ny 
och vi vill i och med de hälsa våra nya styrelsekollegor välkomna till ett spännande 
och intressant arbete i vår underbara samfällighet. 
 
 
 
Den 9/4 genomfördes det en besiktning 
av samtliga lekplatser för att få en status 
på om det är något som behöver 
åtgärdas. 
 
 
 
 
Vårstädningen går i år av stapeln den 4:e och 5:e maj. Vänligen kom med och hjälp till 
att förbättra samfällighetens utemiljö. Containrar är som vanligt beställda, i dem får 
endast trädgårdsavfall kastas, så som jord, blommor och gräs, kvistar, grenar och 
mindre träd. Övriga sopor hänvisar till sopstationen i Jordbro industriområde. Skulle 
ändå annat kantas i containern så fördubblas tippkostnaden för hela containern.   
Kvartersklubbarna är som vanligt de som planerat in vad som ska göras, och runt 
lunchtid bjudes det som vanligt på någon form av lättare mat till de som deltagit. 
 
 
Den sopning som nu gjorts i området är en grovsopning, och veckan efter 
vårstädningen genomföras en fin sopning i området. Vänligen placera inga större 
föremål på gångvägarna så att sopningen inte försvåras. 
Vänligen sopa ur era garage så att sopmaskinen kan sopa upp det som möjligen 
virvlat in i garagen under vintern. 
 
 
 
 
 

Under våren så kommer styrelsen att genomföra en 
översyn på träden i samfällighet och efter det göra en 
eventuell prioritering om det är något som behöver 
sågas ner. 
 



 
Har du som boende hantverkare på besök för arbeten så finns det parkeringstillstånd 
för just hantverkare att få ifrån styrelsen. Dessa tillstånd gäller för i och urlastning av 
material verktyg vid fastigheterna, men de godkänner inte parkering vid fastigheten 
under hela renoveringstiden, utan då hänvisas även hantverkarna till de markerade 
parkeringsplatserna. 
 
 
 
 
Som de flesta säkert märkt så är det fortfarande lite hål och gropar efter 
fibergrävningarna, och det kommer under våren att återställas och asfalteras igen.  
Till de som ännu inte fått sin fiber så kommer arbetena att fortgå tills alla som beställt 
får det installerat. 
 

 
 
 
Med tanke på alla trista inbrott som den 
sista tiden genomförts i samfälligheten, vill 
vi bara påminna att inte svara på frågor på 
sociala medier om ni har larm eller 
kameror, berätta inte heller på sociala 
medier om, eller när ni inte är hemma.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN 
Hemsida: http://www.valhunden.se  
e-post: styrelsen@valhunden.se 
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