
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 okt Erikstorps samfällighet 

nyhetsbrev 9/2012 

Betalning eller återbetalning av vatten 
 

 

 
Styrelsen 2012-2013 
 

Ordförande Ralph Arnestig 
 
Ord ledamöter Börje Swahlin 
  Lars Nilsson 
  Bengt Ifvarsson 
  Hans Sjöberg 
 
Suppleant och Tomas Tengstrand      
kassör 
 
Suppleanter           Jan Malm 

Hans Sandström 
Agneta Carlsson 
Mattias Östergren 

 
Revisorer  Jan Hasselberg 
  Åke Wirdeman 
 
Revisorssuppleant Ann-Britt Larsson 

Samfällighetsavgift 
1 250 kr betalas senast: 
den siste i varje månad 

De som valt att 
delbetala 

anslutningsavgiften för 
fiber 

betalar dessutom 135 
kr ytterligare (totalt 

1 385 kr) under 42 mån 
t om dec 2015 

Det är nu dags att summera hur mycket du ska betala eller få 
återbetalt avseende din vattenförbrukning mellan sept 2011 – 
sept 2012 
 
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. 

Följande ingår numera 
i den samfällighets-
avgift du betalar från 
den 31 juli 2012. 
TV 
18 kanaler (Paket Lagom) 
 

Bredband 
Fasta avgifter för 100 Mb 
 

Telefoni 
Fasta avgifter för 
Bredbandstelefoni (du 
betalar fortsättningsvis bara 
till Telia för de samtal du 
ringer). (OBS! Du har väl inte 
missat att anmäla till Telia att 
du vill gå över till 
Bredbandstelefoni?) 

Omförhandlat avtal med Telia 
 
Vi har en längre tid tvistat med Telia gällande 
att vi ansåg att man utlovat att alla i vår 
samfällighet skulle kunna ringa utan 
trafikavgift till alla som har Telias 
Bredbandstelefoni. Efter långa förhandlingar 
kan vi nu glädja er med att vi lyckats 
omförhandla avtalet. Enligt tidigare avtal 
skulle Samfälligheten betala 334 kr/mån och 
fastighet för telefoni, bredband och 18 TV-
kanaler. 
Vi har nu lyckats sänka detta pris med 16 
kr/fastighet till 318 kr/fastighet. Detta innebär 
att vi under den 15-åriga avtalstiden sparar 
146 880 kr för vår Samfällighetsförening. 
Hur denna sänkning påverkar en ev. sänkning 
av Samfällighetsavgiften kommer att tas upp 
på Årsmötet i mars. 

Intresserad av Takvård? 
 
För c:a 2 år sedan erbjöd vi rengöring och 
behandling av taken. Totalt nappade c:a 12 
fastigheter. När övriga nu sett det goda 
resultatet har man på nytt efterfrågat ett nytt 
erbjudande. 
Vi har därför tagit in offert från samma firma 
som tidigare. 
Priset är efter ROT-avdrag inkl förråden med 

moms: 

Suterränghus: 4 743 kr 
Övriga hus (ej små parhus) 5 580 kr 
Om fler än 7 hus anmäler sitt intresse är 
rabatten 700 kr och är det fler än 14 hus är 
rabatten 900 kr. 
Är du intresserad ska du snarast kontakta      
LA-Takvård, Mathias på telefon 0707-341548. 
Ange Erikstorp som objekt vid beställning. 


