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I Skanör som på många andra håll hälsar vi våren välkommen. Den långa, kalla och isolerande vintern 
är slut. Träd och buskar börjar bli gröna och vi har kunnat njuta av många vårblommor under en lång 
tid. Vi börjar se en förbättring av den långa isoleringen på grund av Covid-19. Svårt att sia om hur 
sommaren kommer att se ut och om vaccinationerna ger tillräcklig effekt för att vi ska kunna 
genomföra en årsstämma. Vi återkommer med mer information när det finns sådan. 
   
Stort VA arbete  
Vägföreningen har kontaktats av Vellinge Kommun med anledning av ett föreläggande från 
Länsstyrelsen där Vellinge Kommun blivit ålagd att ombesörja en hantering av dagvattnet inom 
Gamla Haga. Vägföreningens ordförande har haft ett första möte med projektledaren. 
Arbetet är tänkt att starta i oktober 2021, mycket mer än så vet vi inte just nu. Så snart 
projektgruppen är färdigbildad är vägföreningens tanke att Vellinge Kommun ska kalla till ett möte 
där alla medlemmar får samma information vid ett enda tillfälle. 
Efter detta är avsikten att styrelsen blir länken mellan medlemmarna och projektgruppen. Vi hoppas 
kunna informera mer om projektet så snart vi får mer information från kommunen. Tills vi vet om 
tidplanen håller kommer vi inte att starta det stora vägunderhållet som var tänkt att genomföras 
under våren, istället håller vi vägarna i körbart skick med små medel och sparar pengarna för 
framtida vägunderhåll. 
I samband med att dagvattenledningar läggs passar kommunen även på att byta de gamla rören för 
inkommande vatten till samtliga fastigheter. 
När arbetet startar, förhoppningsvis i oktober, kommer vi behöva hjälpas åt för att arbetet ska gå så 
smidigt som det bara är möjligt och för att det inte ska dra ut onödigt på tiden. Vi uppmanar därför 
er som inte har löst era biluppställningsplatser på era egna tomter att skyndsamt ordna med detta 
eftersom vi inte har några alternativa lösningar. Inga fordon kommer tillåtas vara uppställda på annat 
ställe än på den egna uppfarten. Styrelsen är övertygad om att arbetet kommer att vara till stort 
gagn för vår fortsatta skötsel av vägarna i området. 
   
GDPR  
Trots upprepade påminnelser har ett fåtal medlemmar valt att inte skicka in godkännande för GDPR, 
dvs har inte lämnat medgivande att vi hanterar era uppgifter i vägföreningen. Därför ber vi er att 
antingen skicka in ifylld blankett eller helt enkelt kryssa i en ruta där ni motsäger er att styrelsen 
använder era kontaktuppgifter i styrelsens arbete för att sköta er andel i vägföreningen. Obligatorisk 
uppgift är endast namn och fastighetsbeteckning. De som inte godkänner GDPR kommer inte heller 
att vara med på vår sändlista. Vi kommer att skicka ut en blankett avsett för detta till berörda. 
Till de medlemmar som inte önskar motta informationsutskick kommer vi fortsättningsvis endast att 
dela ut kallelse till årsstämma och inbetalningskort till årsavgiften. 
   
Att tänka på när sommaren kommer  
När nu sommaren är på väg och vårt område fylls med semesterfirare, turister som hyr stugor och 
annex, trädgårdsfester m.m. så tänk på följande: 
• Man får inte parkera eller köra bil på grönområdena inom vägföreningens område. 
• Tänk på att underlätta så att sopbilar, brandbilar eller större fordon kan komma fram. 
• Det är inte tillåtet att använda på gräsremsan utanför sin fastighet som permanent 
parkeringsplats. Hindrar man trafik när man parkerar på vägen får man stå någon annanstans 
eller köra in på tomten. 
• Informera sommargäster om vilka regler som gäller. 
• Ska man ha fest med många deltagare så kontaktar man GHV för att få platser anvisade. Det 
går inte att parkera som man själv önskar. 
• Tänk på att hålla låg hastighet och låt våra gång-och cykelvägar vara fria från fordon, 
motorcyklar och mopeder. 
Det kan tyckas lite onödigt att påpeka dessa självklarheter, men vi har konstaterat att många inte 
tänker på dessa enkla förhållningsregler. 
  Vårhälsningar Styrelsen Gamla Haga Vägförening 


