
Till alla medlemmar i Fagerdala Samfällighetsförening och Tomtägarförening 

 

Hej Fagerdala! 

 

Sommargrönskan har kommit med besked och även om dagens temperatur inte varit på önskad nivå 

känns säsongen härlig. 

 

Städdagen genomfördes för några veckor sen och vi tackar alla som deltog. Summeringen av dagen 

var att det glädjande nog inte fanns jättemycket att göra och all sladdningen av vägarna veckan innan 

underlättade arbetet. Inför hösten fortsätter vi att samarbeta med de vägansvariga för att säkerställa 

vilket arbete som behövs göras. 

 

Vi ses i solen! 

Malin 

 

 

Årsavgifter 2016 

Avisering av årsavgifter har skickats via e-post och brev. 

 

Samfällighetsföreningen:  

 2200 kr om betalning sker före 31 maj (inkluderar 100kr rabatt) 

 2300 kr om betalning sker 1 juni-31 aug (ordinarie avgift) 

 2400 kr om betalning sker från 1 sep (inkluderar 100kr påminnelseavgift) 

 

Tomtägareföreningen: 100 kr och med 50 kr i påminnelseavgift för dem som inte betalt 31 augusti 

2016. 

 

Återbetalning av extra avgift 2010 

Enligt årsmötesbeslut kommer 1000 kr att återbetalas till alla medlemmar som betalade in den extra 

avgiften 2010. Denna återbetalning kommer att ske under juni månad.  

 

VA-utbyggnad och detaljplanering Älvsala-Bullandö 

Tillsammans med övriga föreningar i området har vi haft möte med Värmdö kommun som enligt 

nuvarande plan kommer att inleda detaljplanering bland annat av vårt område, Fagerdala, i höst.  

När en detaljplan väl är fastställd, vilket kan dröja mer än två år eftersom sådan i regel överklagas, så 

börjar VA-utbyggnaden, vilken normalt tar två år. Vi återkommer med mer detaljerad information till 

hösten. 

Kronofogdeärendet 

Kronofogden har nu på exekutiv auktion sålt förre kassörens fastighet. Föreningarna får därmed 

tillbaka ytterligare ca 230 000 kr. Sen får vi nog se förskingringen som historia som vi lärt en hel del 

av. Styrelsen återkommer med förslag till hur pengarna ska hanteras. 

Vi saknar musiker till vårt midsommarfirande – har du något tips? 

Planeringen inför midsommar rullar på men vi saknar tyvärr musiker. Om du känner någon som 

skulle kunna ställa upp – kontakta gärna Malin via e-post fagerdalasamfallighet@live.se eller ring 

0702-169 689. Tack! 

 
Hjälp oss med felen på hemsidan 

mailto:fagerdalasamfallighet@live.se


Vi har fått klagomål på att hemsidan inte fungerar tillfredsställande och det vill vi rätta till. 

För er som upplever svårigheter ber vi er att skicka ett mail med vad som inte fungerar, om ni t.ex. 

får ett felmeddelande eller liknande. Utan denna hjälp från er är det svårt att felsöka och korrigera. 

Hemsidan: www.fagerdalasamfallighet.se 

Användarnamn: Fagerdala 

Login: angbatsbryggan 

 

Kontakta styrelsen 

Om ni vill kontakta styrelsen med en idé eller fråga är nu välkomna att kontakta oss på e-post 
fagerdalasamfallighet@live.se eller ring Malin på 0702-169 689. 
 

http://www.fagerdalasamfallighet.se/
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