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Mycket viktigt efter Årsmötet
Eftersom Årsmötet beslutade att betalningen som varje fastighetsägare ska betala till Samfälligheten höjs
redan från och med inbetalningen nu i mars vill jag i detta Nyhetsbrev informera kort om de viktigaste
punkterna från Årsmötet. Protokollet från årsmötet kommer att medfölja nästa Nyhetsbrev.
Beroende på den Underhållsplan (kommer läggas upp på vår hemsida) styrelsen och även Årsmötet beslutat
om, höjs Samfällighetsavgiften med 50 kr/mån till 1 400 kr/mån. Utöver detta ska medlemmarna delbetala en
del av sin egen vattenförbrukning med 100 Kr/mån. Detta för att bl a inte beloppet man ska betala för vatten
blir för stort i september. En delbetalning av vatten med 100 kr/mån motsvarar ungefär 40 kbm
vattenförbrukning. Avstämning och slutlig betalning för årets vattenförbrukning sker som vanligt i
september/oktober.
Sammantaget betyder detta att ni nedan ser hur mycket som ska inbetalas från och med denna inbetalning nu i
mars. Observera att ni bara gör en inbetalning av det totalbelopp ni ska betala och att ni INTE behöver
specificera de olika delbeloppen. Glöm inte att på inbetalningen i meddelanderutan ange er fastighets adress.

Detta gäller för de som slutbetalt fiberanslutningen
Samfällighetsavgift
Delbetalning vatten
Totalt belopp på inbetalningen

1 400 kr
100 kr
1 500 kr

Detta gäller för de som även betalar för fiberanslutningen
Samfällighetsavgift
Delbetalning vatten
Delbetalning av fiberanslutning
Totalt belopp på inbetalningen

1 400 kr
100 kr
135 kr
1 635 kr

Du ska betala varje
månad 1 500 kr
(Varav Samfällighetsavgift
1 400 kr samt delbetalning
av vatten 100kr). De dom
inte betalat hela
anläggningsavgiften för
fiber betalar även 135 kr
varje månad (Ska vara
betalt senast den siste i
varje månad.

