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Du kallas till Årsmöte i Erikstorps samfällighetsförening
Tisdagen den 13 mars kl 19:00 i matsalen Flugger Färg

Revisorssuppleant Ann-Britt Larsson

Kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning och ekonomisk redogörelse finner du
på följande sidor i detta nyhetsbrev.

OBS! Glöm inte ta med det röstkort du finner på denna sida

Höjd samfällighetsavgift
Om man ska locka folk till ett möte ska man definitivt ha ”Höjd samfällighetsavgift”
som rubrik.
Visserligen föreslår vi att avgiften höjs men sanningen är att du som medlem har tjänat
stora belopp på de förändringar vi gjort och kommer att göra genom att vi nu drar in
fiber i området. Utöver den värdeökning du får på din fastighet kommer en genomsnittlig
medlem att tjäna nästan 9 000 kr/år. Detta kan du se i diagramen på sid 2 där vi även
förtydligar vad du får för den samfällighetsavgift du betalar.
Vilka är då de stora betydelsefulla punkter som bl a tas upp på årsmötet?
•

•

•

Röstkort
2012-03-13
Erikstorps
Samfällighetsförening
Ska medtagas till
årsmötet
Vid ombudsröstning
får ombudet endast
företräda en medlem
Röstande
……………………………..
Ombud

Motion från medlemmar gällande arbete med maskindrivna redskap på
Samfällighetens allmänna ytor. Man föreslår att sådant arbete endast får ske
mellan kl 09-20 alla dagar. Styrelsen tillstyrker motionen men föreslår att tiden
ska vara 09-21.
Höjd Samfällighetsavgift från juni 2012 beroende på att fasta kostnader för
Telefon, Bredband och 18 TV-kanaler ingår i samfällighetsavgiften när vi får
fibern inkopplad.
Samfällighetsavgiften kan endast betalas månadsvis från den 30 juni 2012. Det
betyder att sista kvartalsvisa avgift är den du ska betala den 31 maj 2012.

Vi hoppas på ett välbesökt möte den 13 mars 2012 kl 19:00 på
Flugger Färg.

…………………………….

Samfällighetsavgift
betalas senast:
Kvartalsvis
betalning
28 febr, 31 maj, 31
aug och 30 nov.
Månadsbetalning
Den siste i varje
månad
(OBS! Ändras vid
årsmötet)

