Viktig information till alla medlemmar i Fjällbostrands samfällighetsförening, Tomta-Fjälls vägförening och
Fjällbostrands Trivselförening!
Fjällbostrand augusti 2019
Nu är det dags igen!
Här kommer information om inbetalning av årsavgifter för Fjällbostrands Samfällighetsförening, Tomta-Fjälls Vägförening
och Fjällbostrands Trivselförening samt om höstens städdag.
Årsavgiften till samfällighetsföreningen
Årsavgiften för samfälligheten för verksamhetsåret 2019/2020 är olika beroende vilka gemensamhetsanläggningar man
tillhör och andelstal. Det åligger respektive medlem att hålla reda på vad som gäller, vilket framgår enligt nedanstående
sammanställning. I enlighet med nya dataskyddsförordningen GDPR anges endast fastighetsbeteckning.
A. Samtliga fastigheter i norra området med fastighetsbeteckning Väddö-Tomta 2:xxx, som ingår i ga:6, utom Väddö-Tomta
2:145, 2:151, 2:152 (se punkt B) samt 2:157 (se punkt F). Årsavgiften är kr 4.100,B. Fastigheterna Väddö-Tomta 2:145, 2:151, 2:152 och samtliga fastigheter i södra området med fastighetsbeteckning Fjäll
19:xx, som ingår i ga:4, utom Fjäll 19:07 (se punkt G), Fjäll 19:28, 19:29 (se punkt D) och 19:43 (se punkt E) samt de
fastigheter som anges under punkt C nedan. Årsavgiften är kr 4.600,C. Fastigheter i södra området ingående i ga:4, där inbetalning av lån för vattenutbyggnaden redan skett med ett
engångsbelopp år 2016. Detta gäller alla fastigheter med beteckningarna Fjäll 19:05, 19:09, 19:11, 19:12, 19:13, 19:15,
19:19, 19:20, 19:21, 19:22, 19:23, 19:32, 19:35, 19:36, 19:38, 19:46, 19:48, 19:51, 19:53, 19:62, 19:67, 19:68, 19:75,
19:77, 19:79, 19:81, 19:82, 19:84, 19:88, 19:89. Årsavgiften är kr 3.200,D. Fastigheterna Fjäll 19:28 och 19:29, som har utträtt ur ga:4. Årsavgiften är kr 1000,E. Fastigheten Fjäll 19:43 med avvikande andelstal. Årsavgiften är kr 2.300,F. Fastigheten Väddö Tomta 2:157 med avvikande andelstal. Årsavgiften är kr 2.000,G. Fastigheten Fjäll 19:07, som numera ingår i ga:6, men har förskottsbetalat lån avseende ga:4. Årsavgiften är kr 2.700,Årsavgiften till Samfälligheten betalas in på Plusgiro 70 56 51-8 senast den 30 september 2019.
Årsavgiften till Tomta-Fjälls vägförening
Avgiften till vägföreningen för verksamhetsåret 2019/2020 är 500 kr och betalas in på
PG 438 32 50-0 senast den 30 november 2019.
För både Samfälligheten och Vägföreningen gäller nedanstående:
OBS!! Inbetalningskort eller faktura kommer inte att skickas ut. Är inte avgiften inbetald vid förfallodatumet utgår en
förseningsavgift med 250 kr. Vid upprepade påminnelser påförs ytterligare en förseningsavgift för varje påminnelse. Vid >3
påminnelser skickas fordran till inkasso.
Medlemsavgiften till Trivselföreningen
Trivselföreningen har ett plusgirokonto 85 80 35-9 att sätta in medlemsavgiften på.
Avgiften är frivillig, men styrelsen hoppas givetvis på att så många som möjligt betalar avgiften, vilket starkt bidrar till att
Trivselföreningen kan fortsätta sin verksamhet. Medlemsavgiften är endast 200,-.
Glöm inte att ange ditt namn/betalningsavsändare och fastighetsbeteckning på respektive inbetalning – annars är det
svårt att se att just du betalt
Glöm inte städdagen, som äger rum lördagen den 5 oktober 2019 kl. 10.00-14.00; skriv in i kalendrarna!
Samling vid dansbanan vid Fjällbohavsväg kl. 10.00. Egna redskap tas med.
Tyngdpunkten blir efterröjning efter Alfridas och Skogssällskapets framfart.
Preliminärt kommer vi även i vår att ha en städdag där uppsamlat ris m.m. ger upphov till en valborgsmässoeld.
Håll koll på hemsidan www.fjallbostrand.se!
Där finns löpande information över vad som händer i området.
Med vänliga hälsningar
Styrelserna genom:
Åsa Söderholm, kassör i Fjällbostrands Samfällighetsförening
Magnus Stråhle, kassör i Tomta-Fjälls Vägförening
Owe Ivarsson, kassör i Fjällbostrands Trivselförening

