
VHS Höstinformation 2020 
 
 

Vad är det som händer i vår 
förening. 

            

 

Höststädning är planerad 29 okt till 1 nov. COVID REGLER gäller. 

Motioner till årsmötet ska lämnas senast 15 januari 2021 
 

Styrelsens slutförda arbeten: 
• Arbetet med att föryngra och förbättra infarten på Stora Hunden Gata  

är klart. (gör gärna ett besök) 
 

• Målning av parkeringsplatser, fartgupp är slutfört. 
 

• Lagning av stängsel i vårt område är genomförda. 
 

• Samtliga tilläggsskyltar är klara och monterade. 
 

• Träd har sågats ner som stått olämpligt till. 
 

• Alla gräsytor har under året skötts av våra medlemmar. 
 

• Samtliga sophus och kärl är rengjorda av SRV. 
 

• Lekplatser har förbättrats och är iordningställda.  
 

• Belysning har bytts ut och renoverats. 
 

• Asfaltskador, kantstenar, trottoarer iordningställts. 
 

Kommande projekt: 
• Planering om förbättringar sker nu med klubbar och styrelse för 2021, bl.a. 

infarten till Valfiskens Gata (bidra gärna med goda idéer ) 
 

• Budgeten planläggs för nästa säsong, inkom gärna med åtgärder. 
 

• Genomgång av alla garage sker just nu, vi registrerar fel och brister 
            och användningsområden.   
            (Uppmaning till alla som har annat än fordon och däck i garaget att rensa) 
 

• Besiktning av samtliga utvändiga vattenavstängningar utförs just nu. 
           (besked till husägare som behöver justera åtkomsten aviseras) 
 

• Vill du/ni markera utsatta murar, buskar finns snökäppar att hämta. (kontakta 
klubben eller styrelsen) 
 

Stora Hundens infart Plantering bakom garage på 
övre Stora Hunden  



ÖVRIGT 

• Styrelsen vädjar: lås garagen det brister på flera ställen. 
 

 

          NYTT FRÅN STYRELSEN 

• Försök till hantering av trädgårdsavfall i föreningen.  
För er som har en begränsad möjlighet att åka till Jordbro 
återvinningscentral med ert trädgårdsavfall, kan det nu lämnas i 
säckar på Stora Hundens Gata vid sandfickan längst upp vid 
parkeringen. 
 

          

??  Varför detta ??  
Det har visat sig att det finns för många egengjorda komposter i vårt 
ytterområde, vilket inte är tillåtet. 
(Om detta missbrukas, avslutas denna möjlighet) 

 

          ENDAST TRÄDGÅRDSAVFALL FÅR LÄMNAS I SÄCKARNA 
 
 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 

VHS Styrelse. 
valhunden.se 
styrelsen@valhunden.se 
 
 
 

 


