
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6 apr Erikstorps samfällighet 
nyhetsbrev 3/2014 

Som vi informerade på årsmötet hade vi dagen innan hört rykten om att Bollebygds Kommun hade förändrat vatten och 
avloppstaxan. Efter årsmötet har vi fått det chockerande beskedet att man från den 1 januari 2014 har infört en 
brukningsavgift som ska betalas av alla hyresfastigheter samt alla Samfällighetsföreningar. Brukningsavgiften är 1 400 
kr/år för varje fastighet. För oss betyder detta en ökad kostnad utöver den kostnad vi betalar i fasta kostnader för de 2 
vattenmätare vi har, på nästan 72 000 kr/år. Denna nya avgift har vi definitivt inte täckning för i vår budget. Exakt hur 
vi ska lösa denna nya kostnad ska vi diskutera i styrelsen. Men eftersom vi inte har möjlighet höja 
Samfällighetsavgiften utan att ha ett extra styrelsemöte så lutar det åt att vi i år inte kan låta någon vattenförbrukning 
ingå i Samfällighetsavgiften. Detta betyder att ni själva får planera ungefär hur mycket ni kommer att få betala för ert 
vatten i september. Kommunens avgift per Kbm är 29:01. De flesta vet nog ungefär hur mycket vatten man förbrukar 
under ett år. T ex om ni förbrukar 125 Kbm kommer ni få en faktura i september på 3 626 kr. 

Från styrelsens sida har vi genom flera skrivelser till Kommunen protesterat mot att denna nya avgift ska belasta oss 
speciellt med tanke på att Kommunen avskrivit sig allt underhåll för vatten och avlopp inom Samfälligheten. Vi har 
även framfört vår synpunkt avseende den bristfälliga informationen från Kommunens sida. Vi har krävt ett Möte med 
ansvariga tjänstemän och Politiker som kommer att ske den 11 april.  

Kommunen chockhöjer avgiften 

för vatten o avlopp 
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Revisorer  Jan Hasselberg 
  Ralph Mattsson 
 
Revisorssuppleant Ann-Britt Larsson 

Behöver du nya 
Fläktfilter? 
För att underlätta för våra medlemmar 
att man inte behöver leta efter firmor 
som tillhandahåller fläktfilter till våra 
ventilationsanläggningar har vi köpt 
in ett antal paket som vi kan erbjuda 
er. Dessa ligger förpackade med 2 
uppsättningar om 2 filter (alltså för 2 
byten). Kostnaden för ett dubbelpack 
är 350 kr men du har även möjlighet 
att köpa en enkelförpackning för 175 
kr. Begränsat antal och dessa filter 
kan du hämta hos mig på 
Skräddaregårdsvägen 14. Betalning 
sker via inbetalningskort till 
Samfälligheten. 
  

Utökat TV-utbud 
Vi har nu fått utökat antal TV-kanaler i grundutbudet Lagom. 
Från den 1 april finner du numera fler nya kanaler med bl a Kanal 12 
(På kanalplats 15). 
Du har även fler programbibliotek att ta del utav. Om du inte fått in 
detta automatiskt så bryt bara strömmen till din TV-box och gör en 
omstart.. 
Följande utbud har du numera: 
TV1, TV1 HD, TV2, TV2 HD, SVT 24, Barnkanalen, 
Kunskapskanalen, TV3, TV4, TV 5, TV6, TV7, TV8, TV9, TV10, 
TV11, TV12, TNT, TV4 Film, Eurosport, Discovery, AxessTV, 
MTV, Viasat 14 
 
Numera har du även tillgång till: 
Programbibliotek för TV3, TV4, TV6, Sjuan, TV8, TV10,  
TV4 Film och TV12 har tillkommit i kanalpaket Lagom. I dessa 
programbibliotek kan du nu se program, serier och filmer när du vill, 
hur ofta du vill och utan extra kostnad. 



 

 
 



 

 

 



 

  


