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Den 13 mars hade Samfälligheten sitt årsmöte på Bollegården. Ett
välbesökt möte föreslog och beslutade om höjd Samfällighetsavgift från
och med den inbetalning alla ska göra i slutet av april. Höjningen blev
100 kr/månad. Mer om detta samt övriga beslut som fattades kan du
läsa nedan eller i det bifogade prokollet från årsmötet.
Redovisning av större beslut som fattades på mötet.
•

•

•

Eftersom årsmötet beslutade att vi ska behålla och upprusta de 5 lekplatser som
finns inom Samfälligheten föreslogs på mötet att detta ska bekostas genom en
höjd Samfällighetsavgift. I det fall vi hade önskat reducera antalet lekplatser
inom föreningen hade krävts att anläggningsbeslutet hade ändrats. En sådan
ändring skulle ha kostat föreningen c:a 70 000 kr. Mötet röstade därför att vi
både ska behålla samt rusta upp befintlig lekutrustning under de närmsta
åren samt att byte av trasig gungställning på grupp 5 ska utföras snarast
under 2013. En total upprustning av befintlig utrustning för samtliga 5
grupper kommer att kosta mellan 300-400 000 kr. Mötet föreslog och
beslutade därför att Samfällighetsavgiften från april höjs med 100/mån och
fastighet. Ny avgift som ska betalas av alla från och med inbetalningen i slutet
av april blir därför 1 350 kr/mån (alternativt 1 485 kr/mån för de som
delbetalar fiberanslutningen).
Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att inom de närmsta 5 åren
planera, inhämta offert samt utföra asfaltering av de kvarvarande gårdar som
inte utfördes senast. Detta ska ske med de pengar som finns i Samfällighetens
fond.
Styrelsen fick i uppdrag att se över den gångvägs och parkeringsbelysning som
finns, för att undersöka eventuella kostnadsbesparingar som kan göras
avseende energiförbrukning. Eventuellt ska ny gångvägsbelysning med LEDlampor prövas.

Samfällighetsavgift
Månadsbetalning
1 350 kr
(alt 1 485 kr för de
som delbetalar
fiberanslutningen)
betalas senast:

Den siste i varje
månad
till Postgirokonto
67 08 68-9

