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Samfällighetsavgift 
1 250 kr betalas senast: 
den siste i varje månad 

De som valt att 
delbetala 

anslutningsavgiften för 
fiber 

betalar dessutom 135 
kr ytterligare (totalt 

1 385 kr) under 42 mån 
t om dec 2015 

Som alla vet har vi tidigare krävt av Kommunledningen att man ska 
fatta beslut gällande att bygga gång och cykelbana utmed 
Skräddaregårdsvägen samt att den nuvarande hastighetsbegränsningen 
på 30 km ska utökas och förlängas till busshållplatsen. 
Sen tidigare har Kommunen godkänt bygge av cykel och gångbana 
men Trafiknämnden avvisade vårt krav avseende 30-sträckan. Vi nöjde 
oss inte med detta beslut utan överklagade beslutet och vi har nu fått 
besked att kommunledningen tillmöstesgått vårt krav och 30-sträckan 
kommer att utökas med början från Spröjsvägen. Ombyggnationen av 
Skräddaregårdsvägen kommer att påbörjas i slutet av denna vecka ( V 
43) 
 

Följande ingår numera 
i den samfällighets-
avgift du betalar från 
den 31 juli 2012. 
TV 
18 kanaler (Paket Lagom) 
 

Bredband 
Fasta avgifter för 100 Mb 
 

Telefoni 
Fasta avgifter för 
Bredbandstelefoni (du 
betalar fortsättningsvis bara 
till Telia för de samtal du 
ringer). (OBS! Du har väl inte 
missat att anmäla till Telia att 
du vill gå över till 
Bredbandstelefoni?) 

Hur ska du göra med fiber och vatten om du ska flytta? 
 
Eftersom vi fått in en fråga hur man ska göra gällande fiber och vatten när man 
säljer sin fastighet vill vi passa på att informera samtliga. 
Fiber 
Vad gäller fiberavtalet så är det Samfällighetsföreningen som tecknat detta avtal 
vilket innebär att installationen fram till fiberkonvertern samt 2 anslutningspunkter 
i fastigheten ingår i detta och ska överlämnas till den nya fastighetsägaren. 
Eventuella övriga boxar eller avtal ni själva beställt av Telia äger ni själva och kan 
därför medtagas eller alternativt överlåtas eller säljas till den nya ägaren. 
I det fall ni inte betalt hela anslutningsavgiften utan delbetalar denna ska resterande 
belopp vara inbetalt till föreningen innan ni avflyttar från fastigheten. Ni kan alltså 
inte överlåta delbetalningen till den nya fastighetsägaren. Är ni tveksam om hur 
mycket ni ska betala kontakta vår kassör Tomas Tengstrand. 
Vatten 
Du läser av din vattenmätare i god tid innan du utflyttar och mätarställningen 
lämnas till den nya fastighetsägaren samt till vår kassör Tomas Tengstrand. Vad du 
ska betala beräknas från den 1 september till det avlästa datumet. Du får 
tillgodoräkna dig 7,5 Kbm vatten/månad. Resterande Kbm upp till 90 Kbm tillfaller 
den nya fastighetsägaren. Har du förbrukat mer än 7,5 Kbm vatten/månad kommer 
du att få en faktura av vår kassör som ska vara inbetald innan du avflyttar från 
fastigheten. 
 


