
 

    

 
Gessie Villastads 

Infoblad 
 

Nytt nr av Gessie Villastads Informationsblad!  
Det finns även att hämta på vår hemsida 

www.gessievillastad.se 
 

 
 

 
 

Årsmöte och motioner till årsmötet 
 
Styrelsen kallar alla samfällighetens medlemmar till årsmöte i slutet av april. 
Exakt datum för årsmötet meddelas senare. 
Kallelse delas ut i brevlåda och dagordning finns att hämta på hemsidan 14 
dagar innan mötet.  
Kom ihåg att lämna in era motioner till årsmötet senast den siste februari 
2018. 
Det går bra att maila motioner till: styrelsen@gessievillastad.se 

 
 

 
Fiber 

 
Vi väntar på att de sista åtgärderna efter fiberinstallationen ska slutföras så att 
alla fastighetsägare blir nöjda. Vi har en dialog med ansvarigt företag och 
hoppas att det ska bli klart så snart som möjligt.

 
 
 

Snöröjning 
 

Vi har som vanlig vår snögeneral Ingemar som ser till att det blir 
snöbekämpning när det behövs.  
Vi är en Trädgårdsstad vilket innebär att vi inte använder salt på våra gator. 
Salt tar hårt på växtligheten och det är också mer skonsamt för djuren i 
området att vi använder sand istället.  
Tänk på att det är varje villaägares ansvar att se till att det går att ta sig förbi 
din tomt på ett säkert sätt vid vinterväder. 
Detta gäller även om det inte finns någon trottoar. 
Sandningen i Villastaden sker vid behov. Om det beräknas bli töväder inom 
någon dag så är det inte säkert att sandning sker pga. detta.  
Det är inte tillåtet att parkera bilar på gatorna mer än högst tillfälligt.  
Detta för att underlätta för snöröjningen och för trafiksäkerheten. 
Maila alltid eventuella frågor till: styrelsen@gessievillastad.se 
 
 



 

    

 
 
 

Övrigt 
 
Reflexer för säkerhets skull! 
Vi ber er alla att komma ihåg reflexerna när ni går ut denna mörka årstid.  
Det är väldigt mörkt på morgonen och många barn är klädda i mörka kläder. 
Vi ber alla föräldrar se till att era barn syns ordentligt på väg till och från 
skolbussen. 
 
Hundar. 
Kom ihåg att det är koppeltvång inom området! Koppla era hundar och att ta 
upp efter dem för allas trevnad. Det bästa är att ta med påsen hem till sin 
egen soptunna. 
Det finns barn i området som blivit väldigt skrämda när lösa hundar sprungit 
fram mot dem. Även om hunden är jättesnäll så vet inte barnen det. 
 
 
Häckar. 
Se till att din häck håller lagstadgad höjd.  
Se denna länk till kommunens vägledning om vad som gäller: 
https://www.vellinge.se/Global/Trafik-infrastruktur/Trafik-gator-och-
vagar/Klipp%20h%C3%A4cken%20ny.pdf 
 
 
 

Infarten 
Vi säger Stort tack till Karin Sandberg för att hon tar hand om krukorna vid 
infarten och följer säsongerna så fint med olika blommor och dekorationer. 

 
 
 
 

Vi önskar er alla en riktigt God fortsättning på 2018! 
 

Hälsningar Styrelsen 


