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HEJ!  

Nu är hösten här och de är dags aB tända eB ljus i skymningen. 

Styrelsen vill tacka för ert engagemang kring städdagen, uppslutningen var 
bra och ger kraL Mll förnyelse och förbäBring Mll vårt fina område.  

Ny# från styrelsen och info om läget i VHS 

Vi har komple,erat styrelsen med en ny sekreterare, f.d. suppleant  
Katrin Persson SH 621, har klivit in och ersa, Carolin Sagström VF 801. 

Trädgårdsförbä,ringar sker i området kring SH. 

Lekplatser renoveras och förbä,ras och parkbänkar byts nu ut runt om i föreningen.  

Styrelsen har haI möte och genomgång med Haninge kommun angående 
inkommande va,en Jll våra fasJgheter. Avstängningarna ligger i gatan och i 
gräsma,or. Enligt kommunen åligger det VHS a, sköta och ansvara för dessa 
avstängningar. När vi studerade avstängningarna närmare framkom det a, vissa 
murar och buskar täcker för dessa avstängningar och är därmed ej åtkomliga.  
E, påpekande Jll fasJghetsägaren kommer a, lämnas i brevlådan, a, snarast åtgärda 
Jllgången Jll avstängningarna. 

Påminnelse om stora buskar inJll tomtgräns bör kontrolleras och evt. klippas/ansas, 
anledning är in och uParter för bilar, snöröjning, och förbi passeringar.  

   

Njut av en skön höstdag i Valhundens  
härliga område eller kanske en dag ute 
i Tyresta By. 



 
Vi bör ha koll på ovanliga bilar eller bilparkeringar som 
inte står rä, Jll i vårt område. 
Ring gärna P-Service: 0771-77 11 00 vårt P-bevaknings 
företag.  
Beskriv situaJonen så sköter de uppdraget. 

Angående ”grannsamverkan”  håll uppsikt och iak,ag individer som inte hör hit. 

Våren 2020 är det planerat a, alla parkeringsplatser och fartgupp skall målas. 
Arbetet skall genomföras eIer städdagen och sopningen av gator/parkeringar. 

Styrelsen har även haI möte med Haninge Kommuns trädansvarige.  
Besiktning har genomförts av skog och mark som ligger inJll vårt område.  
De innebär a, träd kommer a, sågas ner som annars kan ge skador på hus och 
människor. 

Email direkt Jll ordförande och kassör kommer snart a, finnas på hemsidan för en 
enklare kommunikaJon. 

Vi alla från styrelsen önskar er 
God Jul och Go# Ny# År 

 



KONTAKTUPPGIFTER TILL STYRELSEN 
Hemsida: h,p://www.valhunden.se  
e-post: styrelsen@valhunden.se

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

