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Nyhetsbrev december 2020 
 
 
 
Medlemsavgifter 2021 
Fakturorna kommer att skickas ut i början av januari och medlemsavgiften ska vara betalda senast  
28 februari 2021.  Medlemsavgifterna för 2021 är:    
 

 Obebyggd tomt  1162 kr 
 Fritidshus  3522 kr 
 Permanentboende 5283 kr 

 
Ordinarie årsstämma i april 2021 
Enligt tradition brukar ordinarie årsstämma äga rum sista lördagen i april varje år, det vill säga den 
24 april 2021. Om läget tillåter att vi håller stämma, kommer kallelse att skickas ut till alla 
medlemmar och läggas ut på hemsidan senast fyra veckor innan. Motioner till stämman från 
medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2021. 
 
Fiberanslutning 
För de som vill ansluta sin fastighet till fibernätet i vårt område kommer här lite tips. Det finns 
tomrör framdraget till alla fastigheter sedan tidigare. Fibernätet ägs idag av Telia och sköts av 
Skanova som är Telias entreprenör. För nya ägare eller de som tidigare inte varit anslutna 
rekommenderar vi att göra anmäla så tidigt som möjligt. Fastighetsägaren ansöker själv på 
www.anslutning.telia.se. När Skanova fått in tillräckligt många intresseanmälningar åker de ut 
och fixar anslutningarna. Alltså kan det ta tid och de kan inte ge besked på när en enskild 
fastighetsägare kan bli inkopplad. 
 
Proposition angående Lantmäteriets avgifter  
På vår årsstämma den 5 september 2020 antogs en proposition om att det är medlemmen själv 
som bekostar de avgifter Lantmäteriet tar ut när användningssätet ändras. Läs hela 
propositionen på vår hemsida under Stämmor. 
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Ändring av användningssätt och/eller nya ägare   
Kom ihåg att meddela styrelsen om du ändrar användningssättet för ditt hus, till exempel från 
fritidshus till permanentboende. Meddela oss även när du sålt ditt hus och helst med 
kontaktuppgifter på de nya ägarna. 
 
Det säljs många fastigheter i vårt område för tillfället och det kan ta lite tid innan alla upplysningar 
kommer fram till oss, så om du som sålt din fastighet felaktigt får post från oss, vänligen meddela 
oss detta och eller skicka vidare till den nya ägaren. 
 

En God jul   och ett Gott nytt år för alla ✨ 
Ta nu hand om varandra och var försiktiga, både vad gäller virus, levande ljus och nyårsraketer. 
Tänk lite extra på både vilda och tama djur som kan bli skrämda av raketer och högljudda smällare. 
 
Vi i styrelsen vill önska alla en riktigt mysig jul och ett gott nytt år 2021, där vi förhoppningsvis åter 
kan umgås och ha trevligt tillsammans i vår fina förening. 
 
 
 


