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Sammanträde med Lantmäteriet  

onsdagen den 26 november kl 18.00  

Våra överläggningar med Lantmäteriet har 
gått vidare enlig beslut vid extrastämman. Nu 
kallas alla till lantmäterisammanträde i IFK 
Viksjös klubbstuga (den vanliga platsen vid 

Viksjövallen) enligt bifogad kallelse på 
följande sidor. Någon skyldighet att närvara 
finns inte - inga beslut kommer att fattas, utan 
det ligger på denna myndighet.  

Bredband och telefoni  

Kontraktet med Com Hem har sagts upp enligt 
beslut vid extrastämman. Eftersom vi inte 
kommer att få klart med Lantmäteriet förrän 

vid årsskiftet löper nuvarande avtal vidare så 
länge.   

Styrelsen räknar med att det nya avtalet med 
Com Hem ska träda i kraft 1 april 2015. Mera 

praktiska upplysningar skickas ut till alla 
fastigheter genom Bredbandsgruppen, där 
förhoppningsvis de flesta frågor får sitt svar. 

Är något oklart, kan kontakt ske via mail till 
bredbandudda@gmail.com eller på papper till 
Kent Schuler, 101, eller Ingemar Karlsson, 5. 

Årsstämman 2015 

hålls måndagen den 16 februari kl 19.00 , 
vilket vi vill meddela redan nu. Handlingar 
kommer att skickas ut senast 14 dagar för 

stämman.  

Låsning garageport  

Trots tidigare notering i Såningsbladet har det 

hänt igen: Någon har vridit om låset på 
Thomas Sälls garageport med följd att 
garageportsöppnaren gått sönder för andra 
gången med betydande kostnad som följd. Rör 
inte detta lås! 

Ordförande och kassör  

Valberedningen har skickat ut en uppmaning 
till alla att fundera förslag på ordförande och 

kassör från årsstämman 2015. Vi uppmanar 
alla att hjälpa till att rekrytera, likaså gäller det 
ny suppleant till styrelsen.  



Parkering på innegatorna 

Det är bara tillåtet att stanna för av- och 

pålastning på innegatorna - inte parkera. Fast 
detta har påpekats förr och anges på skyltarna 
händer detta upprepade gånger. 

Det gäller särskilt entreprenörer som ofta har 
sina bilar parkerade, vilket hindrar 
framkomligheten och är särskilt allvarligt om 

utryckningsfordon behöver komma fram. 
Fastighetsägaren är skyldig att se till att deras 
respektive entreprenörer följer 
parkeringsförbundet. 

Ordföranden har ordet:     

En sammanfattning av artikelserien om att bo i en samfällighet 

Del 4:  Det är vi som bor här som gör vår samfällighet till vad den är 

En välskött samfällighet ger en trevlig inramning till vårt boende, skapar 
trivsel, ger ett gott första intryck och ökar värdet på våra fastigheter. Men 

för att åstadkomma detta, behövs en insats av varje enskild fastighetsägare 
där man behöver se sitt boende i ett lite vidare perspektiv. Det handlar inte 
bara om att sköta sitt eget boende utan också om ett gemensamt 
engagemang i samfälligheten så att den sköts på bästa möjliga sätt.  

Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) reglerar hur 
samfälligheter ska förvaltas. Denna lag gäller för alla typer av 

samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Med en samfällighet menas egendom som tillhör 
flera fastigheter. 

En styrelse i en samfällighet är reglerat i svensk lag och är därmed en förutsättning för 

samfällighetens existens. Som fastighetsägare i en samfällighet är du skyldig att följa styrelsens 
verkställda beslut. Samtidigt har du möjlighet och rätt att påverka vilka beslut som ska fattas genom 
att delta i föreningsstämman och skriva motioner, där du presenterar dina förslag till åtgärder, men 
även föra en dialog med styrelsen under det löpande året. Styrelsen ansvarar för den löpande 
förvaltningen, men för att det ska fungera på ett optimalt sätt i samfälligheten finns det väl 

utbyggda stödfunktioner för underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningarna samt 
koordinering av den löpande områdesskötseln. 

För att praktiskt kunna utföra underhåll och reparationer i samfälligheten har föreningen sedan 
många år en reparationsgrupp bestående av två personer som bor här och som arbetar på uppdrag 

från styrelsen. Underhåll och förnyelse av de ingående anläggningarna är en absolut nödvändighet 
och anses även ur ett samhällsperspektiv vara så pass viktigt att § 19 i lagen om förvaltning av 
samfälligheter (1973:1150) reviderades 1 jan 2004 (SFS 2003:629). Där fastställs, att en 
samfällighetsförening som förvaltar en gemensamhetsanläggning skall avsätta medel till en fond för 
att säkerställa underhåll och förnyelse av gemensamhetsanläggningen. 

För att kunna se till att våra gemensamma ytor sköts, har föreningen delat upp vår samfällighet i sju 
olika städområden där varje fastighetsägare under vår, sommar och höst har en egen vecka där man 
ansvarar för skötseln av det område man tillhör, till exempel med gräsklippning, räfsning och 
städning.  

Avslutningsvis bör nämnas igen, att ett stort ansvar ligger på varje enskild fastighetsägare att 

medverka till att samfälligheten sköts. Att aktivt bidra kan vara att dagligen ta ansvar genom att 
plocka upp den slängda läskburken, kolapapper eller papperspåsen på de gemensamma ytorna, 
meddela styrelsen synpunkter på förbättringsområden och generellt sett visa ett engagemang i en 
samfällighet där man är delägare. Svårare än så behöver det inte vara. Det är trots allt endast vi som 

bor här som gör vår samfällighet till vad den är. 

Med vänlig hälsning 

Mikael Ögrim 
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