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Det är nu dags att summera hur mycket du ska betala eller få återbetalt avseende din
vattenförbrukning mellan sept 2012 – sept 2013
På baksidan av detta nyhetsbrev ser du en sammanställning av den vattenförbrukning som vi haft i våra fastigheter
under senaste 12-månadersperioden. I de olika kolumnerna kan du se om du får betala eller om du kommer få pengar
återbetalt. I samfällighetsavgiften ingår 90 kbm vattenförbrukning. De som förbrukat mellan 80-100 kbm får
skillnaden mellan sin förbrukning och 90 kbm överförda till nästa år. De som förbukat under 80 kbm kommer få
återbetalt skillnaden mellan sin förbrukning och 90 kbm och får en lapp i brevlådan där man ska ange till vilket konto
man vill få återbetalningen inbetald. De som förbrukat över 100 kbm får en information om betalning i brevlådan
under den närmsta tiden. Priset är gällande vattentaxa/kbm i Bollebygds Kommun (för närvarande 27:10 kr/kbm) och
ska betalas senast den 31 oktober. Ni ska alltså INTE ändra på det månadsbelopp ni betalar för
Samfällighetsavgiften utan denna ska betalas enligt gällande belopp som vanligt i slutet på månaden.
Det kan ju finnas tankar hos de som förbrukat ganska mycket vatten under året och därigenom får betala ett stort
belopp, att man upplever detta som en stor engångskostnad. Dock får man i så fall inte glömma att man även tidigare
varit en storförbrukare när man betalade till Kommunen och att beloppen säkerligen var betydligt högre som man
betalade varje kvartal. Till samfälligheten betalar du endast en gång per år och dessutom slipper du betala
Kommunens höga anläggningskostnader.
Samfällighetsavgift
Månadsbetalning

Ett jättetack
Vi vill från styrelsen sida tacka alla som ställde upp och jobbade på vår
gemensamma arbetsdag. Vi kan nu konstatera att all ny lekutrustning är
på plats samt att det proffsiga arbete ni själva utförde på våra lekplatser
blev ett jättelyft för hela vår gemensamma miljö.
Sporrade av hur kul det var att göra något gemensamt ska vi i styrelsen
fundera på hur vi ska kunna följa upp med en gemensam arbetsdag även
kommande år. Vi kommer säkerligen att hitta saker som behöver
upprustas och nästa gång blir det förhoppningsvis prioriteringar på de
gårdar där vi inte arbetade i år

1 350 kr
(alt 1 485 kr för de
som delbetalar
fiberanslutningen)
Betalas senast:
den siste i varje
månad
till Plusgirokonto
67 08 68-9

