
 

ÖVRIG INFORMATION: 

 

 

1) Debiteringslängden som framläggs och fastställs vid årsmötet ligger till grund för 2015 års 

 debitering. Det åligger varje fastighetsägare att kontrollera att uppgifterna 

 i debiteringslängden är riktiga. 

 

2) Medlemmarna får med post ett inbetalningskort för aktuell årsavgift 

tillsammans med årsmötesprotokollet. 

 

 Vid försenad betalning tvingas föreningen skicka ut en påminnelse med nytt 

 inbetalningskort. Påminnelseavgift tas ut med 50 kr.  

Om betalning fortfarande inte skett inom 14 dagar skickas en andra påminnelse.  

Denna påminnelseavgift kostar 100 kr. dvs. totalt  150 kr i påminnelseavgifter,  

utöver själva vägavgiften. 

 Om betalning då inte sker inom 14 dagar lämnas ärendet normalt till indrivning hos 

 Kronofogdemyndigheten. Då kostar det ytterligare minst 1.000 kr som KFM tar ut. 

  

3) Vinterunderhåll: tomtstaket skall tåla normalt snötryck. Om en skada upp- 

 kommer skall detta anmälas direkt till föreningens entreprenör, f.n. VFAB, 

 Arne Björkman, telefon 0709-709458.   

 

4) Enligt lagen är fastighetsägaren skyldighet att hålla efter grenar, häckar  

 och buskage som hindrar sikten eller utgör en trafikfara. 

 

5) Trots löpande besiktningar som styrelsen gör av vägnätet , är det omöjligt att 

 upptäcka direkt då någon av de 46 sandlådorna är tom, eller en vägsträcka som ligger i 

 skugga kräver extra halkbekämpning. Anmäl era iakttagelser till någon i styrelsen. 

 

6) Plastsoptunnorna skall placeras på tomtmark, ej på vägmark. Soptunnor på vägmark, 

utgör en trafikfara och hindrar vinterunderhåll. Ev. skador till följd av snöröjning eller 

annat vägarbete kommer inte att ersättas vid felaktig placering! 

 

7) Förutsättningar för röstning med fullmakt vid stämma (utdrag ur KVF’s stadgar § 18) 

 ”Med avvikelse från lagen om förvaltning av samfälligheter gäller att ombud får företräda 

mer än en medlem, dock får ett ombud inte företräda mer än 3 medlemmar vid ett 

omröstningstillfälle (ombud = person, inte nödvändigtvis medlem i föreningen)." 

 

En mall för fullmakt finns att skriva ut på föreningens hemsida. 

www.kummelnas.se/kvf 

Klicka på ”Stadgar” i menyn upptill 

och klicka sedan på ”Fullmakt” i menyn till vänster. 


