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Samfällighetsförening
Målet är uppnått ...

Nu är vi i princip framme vid vårt mål nämligen att alla andelsägare har fått anslutning till
VA och fiberoptik! Vårt gemensamma projekt håller därmed på att glida in i nästa fas vilket är
kontinuerlig drift. Allt har gått enligt plan och på budget, så vi har med både tur och lite skicklighet kunnat visa alla intressenter i detta projekt att en anläggning av denna komplexitet kan
göras i egen regi om vilja och engagemang finns.

Invigning 9 november

Det är med stor glädje som vi kommer att officiellt inviga vår gemensamhetsanläggning på fredag
9 november kl 08.30. Själva invigningen som förrättas av vår landshövding Ingemar Skogö, kommer
att ske först vid det lilla fiberskåpet i vägskälet mellan Badelunda kyrkväg och Tortunavägen. Efter
själva invigningen av fiberoptiken så är alla närvarande välkomna till Kyrkskolan där Länsstyrelsen
bjuder på en lättare förtäring.

Medlemsmöte 22 november kl 19.00 i Kyrkskolan
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Vi vill också passa på att informera om vårt kommande medlemsmöte den 22 november kl 19.00 i
Kyrkskolan. Helt enligt föreningens stadgar behöver vi ta gemensamma beslut avseende föreningens
ekonomi. Vi har ett sådant beslut framför oss nu. Det som skall beslutas är hur vi skall göra utdebiteringar för föreningens kostnader nu när vi går in fasen med kontinuerlig drift. Styrelsen har via vår
kassör förberett ett beslutsunderlag som i sin helhet finns på vår gemensamma hemsida. Filen hittar
du under rubriken ”Stämma 2012-11-22” och kräver för att öppnas att du knappar in vårt gemensamma lösenord, som du tidigare erhållit.
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Här följer en sammandrag:
En rullande debitering där den totala avgiften, som beräknas till ca 12 900 kronor per andel och år,
fördelas så jämnt som möjligt över 4 debiteringstillfällen. I vårt förslag så planeras dessa debiteringar
ske i januari, april, juli samt oktober månad varje år framöver. Juli månads debitering avser ränta på
banklånet plus den totala årsförbrukningen av vatten medan januari, april och oktober avser resterande kostnader (drift, bredband och amortering). Om vi dessutom samtidigt tar beslut om en första
utdebitering i januari 2014 så behöver vi troligtvis inte ha ett höstmöte 2013.
Styrelsen söker därför medlemmarnas stöd för det som beskrivs i ovanstående förslag för att fatta ett
beslut.
Den som inte har möjlighet att deltaga uppmuntrar vi att skriva en fullmakt och skicka den till någon
i styrelsen innan den 22 november. För att fullmakten skall vara giltig måste den vara undertecknad
av samtliga andelsägare i en fastighet/andel.
Blankett för fullmakten finns bifogad som sid 2 i detta dokument.
Välkomna till dessa båda möten!
Styrelsen/gm Torben Cederberg

Styrelsen och kontaktpersoner
Ordf:

Torben Cederberg 		

070-324 43 40

torben.cederberg@gmail.com

Vice ordf:

Ragnar Wässman

021-280 54

073-351 46 79

ragnar.wassman@ardis.se

Sekr:

PO Flodberg

021-280 04

070-226 68 89

po@flodberg.se

Kassör:

Lars Björklund

021-281 24

070-346 74 01

larsbjo@telia.com

Ledamot:

Börje Svensson

021-280 63

070-594 55 38

borje@sgvrecording.se

Suppl:

Christer Larsson

021-30 10 35

073-687 13 60

christer.l1@telia.com

Suppl:

Marianne Stenlund

021-39 29 44		

marianne.stenlund@vasteras.se

Anund

Samfällighetsförening

Anund

Fullmakt

Samfällighetsförening

ð Jag/vi ger härmed min/vår fullmakt att bifalla styrelsens förslag avseende beslut
om utdebiteringar enligt kallelsen till mötet den 22 november 2012.
alt
ð Jag/vi ger ger härmed andelsägare
rätt att företräda mig/oss avseende beslut om utdebiteringar enligt beslutspunkterna i
kallelsen till mötet den 22 november 2012.
(Kryssa för det som skall gälla)
Fullmakten avser fastighet
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