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Vårbrev 2018 
 

Våren dröjde i år liksom vårfåglarna men har nu äntligen kommit. En del fastigheter har bytt 
ägare under året och vi hälsar Er välkomna till vårt område och vår samfällighetsförening. 
Gemensamt förvaltar vi vårt område och där vi i styrelsen är ytterst ansvariga. Följ vårt arbete 
på den nya hemsidan eller via vår Facebookgrupp (se nedan).  
När solen nu värmer möts vi ute i vårt fina område. Vi ses där!   
  
 

• Årsmötet den 19 feb genomfördes 
även denna gång på Viksjöträffen.  
Ett trettiotal fastigheter var 
representerade. Förutom de vanliga 
punkterna behandlades också tre 
inkomna motioner. Se vidare i 
årsmötes-protokollet. Kristofer 
Strid och Kristina Persson 
avtackades för sitt arbete i 
styrelsen. De nya som 
välkomnades till styrelsen är Carin 
Strid och Isabell Eklund. 

 
 

• Ekonomi. Vårfakturan har delats ut till alla fastigheter. Föregående års resultat gav ett 
mindre överskott trots att vi genomfört flera arbeten än budgeterat. Årsmötet beslutade 
därför att utdebiteringen ligger kvar på 7100kr. 
 

• Hör av er till styrelsen om ni vill att våra fartgupp ska monteras på någon av våra gång-
vägar. Första finns nu monterade vid lekplatsen. 
 

• Styrelsen har via Villaägarna informerats om den nya dataskyddsförordningen GDPR som 
är en EU-anpassning av den tidigare Personuppgiftslagen PUL. Den nya lagen kommer att 
gälla från den 25 maj 2018. I korta drag handlar det om att inte använda personuppgifter i 
större omfattning än nödvändigt. Det kan vara uppgifter som kan finnas med i t.ex. 
protokoll, på hemsidan eller uppgifter/bilder som synliggörs i Facebookgruppen. Vår 
uppgift i styrelsen är att följa vårt anläggningsbeslut och bevaka att inte flera 
personuppgifter än som är befogat ska anges. Den som ska ansvara för detta är en av 
styrelsen utsedd personuppgiftsansvarig. Exempel på uppgifter som skulle kunna få 
spridning är om vi fattar beslut om att faktureringen av samfällighetsavgiften läggs ut på 
ett företag (vilket vissa föreningar gör). Då behöver det företaget personuppgifter för att 
genomföra det. Vi ska inte göra större sak av denna lag annat än att se till att den 
efterföljs. 
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• Våra soptunnor ska som tidigare placeras vid garagen tisdag kväll om ni önskar tömning.  
Hämta in tunnan på onsdagen så att den inte står i vägen vid garagen och tänk på att 
locket ska gå att stänga utan problem. 
 

• Det nya ComHem-avtalet har fört med sig en viss kostnadsökning. Det har skett i små 
steg tidigare och vi har inte justerat för det vid utdebiteringen. Med ökande inflation har 
ComHem enligt avtalet höjt lite mera vid senaste årsskiftet. Av den anledningen föreslog 
vi årsmötet en ny fördelning av avgiften (se faktura 1 som delades ut i början av april). Då 
vi de senaste åren gått med ”vinst” har vi inte funnit anledning att höja avgiften utan tror 
att den nu fastlagda budgeten ska balanseras.   
 

• Parkeringsfrågan var uppe till diskussion på årsmötet. Beslutet blev att vi även 
fortsättningsvis följer de regler som föreningen har (se hemsidan). Det vi har kunnat 
konstatera är att det under februari och mars har funnits lediga platser på våra parkeringar. 
Trolig förklaring är att garagen har använts på ett klokt sätt när snön har fallit. En 
uppmaning från styrelsen är därför att ni ska fortsätta att parkera i garaget. Detta för att 
frilägga så många parkeringsrutor som möjligt. Styrelsen vill verkligen poängtera att om 
du parkerar på en plats som inte är avsedd för parkering (t ex utefter en sk avbärare eller 
trottoar) så kan du utgöra både ett hinder och ett irritationsmoment (dålig sikt) för dina 
grannar. Ofta finns plats lediga på parkering A eller C. 
 

• Hemsida: Använd hemsidan i så stor utsträckning som möjligt. Där lämnas alltid 
angelägen information från styrelsen. Där finns också protokoll från styrelsemöten och 
årsmöten.  
Facebookgrupp: Många har anslutit sig till Facebookgruppen, som går att hitta här: 
https://www.facebook.com/groups/saningsvagens2a/ Det är givetvis frivilligt att vara 
med. Det här är en s.k. sluten grupp där medlemmar har möjlighet att kommunicera med 
varandra, dela med sig av information som kan vara av intresse för andra som bor i 
området och enkelt kunna föra dialog med styrelsemedlemmar. Officiell kommunikation 
från styrelsen sker dock alltid från hemsidan (www.2an.info) eller via nyhetsbreven. 
Styrelsen går som vanligt också att nå via mail på styrelsen@2an.info 

 
 

Vårhälsningar från styrelsen 
 

Mikael Almvret 
Richard Silver 
Kennet Andersson 
Carin Strid 
Isabell Olander 
Anna Hammarsjö 


