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Vårbrev 2021
Liksom föregående år har vi genomfört vårt styrelsearbete i digital form och det har fungerat 
bra. Är förstås trevligare att träffas på riktigt och vi ser fram emot det. I det här brevet kommer 
lite information i vanlig ordning. En del nytt och en del som kanske känns igen sen tidigare. Vi 
hoppas att du som är nyinflyttad har fått svar på ev. frågor från någon i området, och du är 
förstås välkommen hit till vår samfällighet. Vi vill också uppmana er att följa den information 
som läggs ut på vår hemsida och i vår Facebookgrupp. Har ni frågor om något som berör 
samfälligheten så hör gärna av er till oss i styrelsen.  

• Årsmötet. Tyvärr har vi pga. pandemin ännu
inte kunnat genomföra vårt årsmöte som normalt
brukar ligga i vecka 8. Kallelse har delats ut och 
mötet sker utomhus torsdagen 27 majkl. 19.00 .
Vi vill påminna om att underlaget för den 
ekonomiska redovisningen för 2020 finns utlagd
sedan länge på hemsidan under fliken Ekonomi.
Även revisionsberättelsen är upplagd på hemsidan.

• Ekonomi.  Som ni kan se i bokslutet blev det
2020 ett överskott på drygt 113 000 kr som till stor del berodde på att vi inte hade någon 
kostnad för snöröjningen och att det nya ComHem-avtalet blev billigare än väntat. 
Ekonomin för 2021 följer den budget vi arbetar efter men som ännu inte har godkänts av 
årsmötet. Årsavgiften föreslår vi vara oförändrad 7100 kr. Läs vidare på den utdelade 
fakturan. I dagsläget (12 april) har nästan alla betalat Faktura 1 (fyra fastigheter saknas). 
Om årsmötet har synpunkter på årsavgiften får den regleras på höstfakturan i september.

• Vårstädningen.  Även denna gång hade vi ingen gemensam samling utan varje 
fastighet fick själva välja att utföra delar av våra gemensamma arbetsuppgifter den 23-25 
april. Många deltog i städdagen och fyllde våra containrar med ris och grenar. Nästa 
vårstädning hoppas vi dock att grillen ska få vara med och leverera korv till alla deltagare.

• Postboxen. Vi har under en längre tid tyckt att postboxen varit ganska dyr men ändå valt 
att ha den kvar som adress till vår förening. Men nu under våren höjdes avgiften från 3250 
kr till 5700 kr per år. Uppskattningsvis får vi kanske 25 värdebrev per år vilket blir en stor 
kostnad per brev som vi dessutom måste gå till centrum och hämta. Vi har därför valt att 
säga upp postboxen och lagt över allt som går till föreningens e-postadress. Vår bank och 
en del myndigheter kräver dock en fysisk adress som vi löst med c/o–adress till någon av 
oss i styrelsen.

• Asfaltering.  Arbetet med planering av asfaltering i området fortsätter. Tyvärr har det 
blivit förseningar med offerter vilket gjort att vi inte har kunnat säkra beräkningsunderlag 
för att presentera lösningsförslag. Flera olika lösningar och betalningsalternativ har disku-
terats. Vår bedömning av totalkostnaden är ca 2,6 miljoner om all asfaltsyta görs om och 
fördelas på tre etapper. Slår vi ut den kostnaden på våra 126 fastigheter blir varje del ca 21 
000 kr, dvs. 7 000 kr per år och fastighet. Använder vi våra fonderade medel (700 000 kr) 
blir andelen per fastighet 15 000 kr (5 000 kr/år). Vi har 2 låneerbjudanden från ban-ker 
där räntan ligger på ca 3,75 %. Vi återkommer med en mera detaljerad beräkning när våra 
offerter blir mer precisa och ger förslag på hur den ekonomiska lösningen kan se ut.
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• Fartguppen.  Våra gångvägar är nu sopade vilket underlättar för både vuxna och barn att
cykla. Även om annan trafik inte ska förekomma på våra gångvägar måste transporter till
och från fastigheten vara möjliga. Vid dessa tillfällen måste stor försiktighet iakttas och
låg hastighet användas. För att hjälpa till med låg hastighet finns möjlighet att placera ut
fartgupp på önskade ställen. Du kan själv vara behjälplig med detta arbete. Hör av dig om
det till styrelsen.
På förekommen anledning måste vi också påminna om att ingen parkering är tillåten
inne i våra områden. För att befintliga parkeringsplatser ska räcka till uppmanas ni alla att
alltid använda garagen för att frigöra utrymme till våra bilåkande gäster.

• Garagen.  Dessa ägs av samfälligheten som också är juridiskt ansvarig. Varje
fastighetsägare får av samfälligheten dispositionsrätt till en plats som då avser ett fordon.
Garagen får inte användas som förrådsyta. Ordningsföreskrifter för garagen finns att läsa
på vår hemsida under ”ATT BO PÅ SÅNINGSVÄGEN/Parkering”.

• Garagen och elbilar.  Som styrelsen tidigare har informerat om finns nu möjlighet att
köpa en särskild laddningslösning till sin elbil i garaget. Antalet platser är begränsat till 7
på vardera parkeringen B och C. Ett avtal har upprättats mellan vår samfällighet och
företaget Eways. På vår hemsida finns att läsa om hur man går tillväga för att ta del av en
plats och vad det kostar under ”DOKUMENT/Elbilar-eways”. Idag har vi fem användare
kontrakterade. OBS.  Det är inte tillåtet att ladda sin elbil genom befintliga eluttag.

• Kom med i styrelsen.  Vill du bidra med dina goda idéer och lägga lite tid på att
förbättra för oss alla här i samfälligheten är du välkommen att bli en del av styrelsen. Vi
är två som nu är inne på vårt sjunde år och har för avsikt att lämna över till andra. Det är
lärorikt att vara med i detta arbete och få en insikt i vilka rättigheter och skyldigheter vi
har som samfällighetsförening och vad som måste hanteras. Hör av dig till styrelsen eller
valberedningen med frågor och intresseanmälan via styrelsen@2an.info .

• Hemsida: Använd hemsidan i så stor utsträckning som möjligt. Där lämnas alltid aktuell
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.
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