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Resultat av trafikmätning i juni 2020 
 
Som många av er säkert märkte så satte vi upp digitala hastighetsskyltar på Södra Sparvstyckevägen 
under 10 dagar i juni. Skyltarna lånas ut kostnadsfritt av kommunen. Vi har tidigare informerat om 
att styrelsen rekommenderar alla att hålla max 20 km/tim genom området. Det har även önskats från 
enskilda medlemmar. 30 är en max tillåten hastighet men man ska, som ni säkert vet, alltid hålla 

"tillräckligt låg hastighet". Vi informerar både om lekande barn vid varje infart och har fordon 
parkerade relativt fritt i området. 
 
Det är därför glädjande att flera av er hörsammat detta och håller just 20 km/tim. Det är inte många 
sekunder man förlorar på det. Genomsnittshastigheten är 27 km/tim och det får vi trots allt säga är 
positivt men som sagt sänker vi gärna den nästa gång. Vi har även 429 fordon, vart femte, som håller 
en bra bit över 30 km/tim trots att skylten varnade. Det är så klart en för hög siffra och styrelsen har 
redan diskuterat hur vi kan arbeta vidare med det. Skyltarna minskade hastigheterna med ca 2 
km/tim så även de ger en god effekt. 
 
Nu har vi många besökare i området som inte nås av vår information men vi önskar och hoppas att 
som minst ska alla vi som bor här gemensamt satsa på att hålla 20 framåt samt aktivt påminna sina 
frekventa besökare om denna inriktning. 
 

 

 GDPR  
Allmänt  
Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation eller Dataskyddsförordningen på 
svenska) i kraft. Det är en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter som ersätter 
den svenska personuppgiftslagen, PUL.  
 
Uppgiftsminimering  
 
Gamla Haga vägförening tillämpar vad GDPR benämner uppgiftsminimering, dvs vi tar endast in den 
information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av 
vägföreningen och den kommunikation som behövs med dess medlemmar. Den information som 
vägföreningen behöver från medlemmarna beskrivs nedan och inga andra uppgifter registreras.  
Gamla Haga vägförening behandlar nödvändiga personuppgifter såsom fastighet, fastighetsägare, 
adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar 
för att kunna skicka information till våra medlemmar, fakturera årsavgift och på andra sätt 
kommunicera med medlemmarna. Gamla Haga vägförening hanterar (lagrar och använder för 
kommunikation och årlig debitering) medlemmars personuppgifter endast för vägföreningens interna 
arbete och lämnar inte personuppgifter vidare till tredje person.  
 
Rättslig grund för vägföreningens hantering av personuppgifter  
 
Grund för Gamla Haga vägförenings personuppgiftshantering är det avtal som finns med 
medlemmarna genom köp av fastighet inom vägföreningens område GA 12. Vid förvärvande/ägande 
av fastighet inom Gamla Hagas vägförening omfattas medlemmarna av vägföreningen och dess 
stadgar, varmed avtal föreligger.  



Gamla Haga vägförening hanterar personuppgifterna så länga man innehar fastighet inom Vellinge 
Skanör GA 12. Därefter raderas alla uppgifterna rörande personen.  
Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen vill 
uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat 
eller bytt telefonnummer. Vi nås på styrelsen@ghv.nu  
Allmän info om GDPR finns att tillgå på Datainspektionens hemsida.  
 
Personuppgiftsansvarig  
Gamla Haga vägförening 

Ni kan ge ert medgivande att vi hanterar de uppgifter som är nämnda ovan på två följande sätt: 

Skicka ett mail till vaghallare@ghv.nu och tala om att det är ok att vi hanterar 

era uppgifter genom att ange: namn, fastighet, mobilnummer och mailadress 

eller fyll i bifogad blankett och lämna till: ordförande på Rapphönsvägen 1    

 

Årsstämma 31 augusti 2020 

Tack för anmälningar till kommande årsstämma. Ni som anmält er tänk på att ni måste ha fullmakt 

för samtliga ägare av fastigheten för att kunna rösta på stämman. Ni som kommer och är ensamma 

ägare av fastigheten behöver naturligtvis ingen fullmakt.  

Om ni har fullmakt för någon annan fastighet tänk på att samtliga ägare måste ha skrivit på för att 

fullmakten ska gälla. 

 

Många sommarhälsningar 

Styrelsen GHV  

mailto:vaghallare@ghv.nu

