
Motion Nr 1 till Varasl?itens samftillighetsfiirenings stiimma i
Juni minad 2017.

Samf;iltigheten skall drivas enligt ANLAGGNINGSLAGEN
.och lantmiitarens protokoll AKTBILAGA P R 1. SOM

HAtwI SAR TILL Anliiggningslagen.

Detta siiger iiven att verksamheten skall drivas i enligt med

faststiilla STADGARS lydelse

Niir det giiller DRIFTS och
LINDERHALL SKOSTNADERNA skall dessa debiteras efter

ANLAGGNINGSLAGENS $ 15. som stiger aff kostnaderna

for anv?indning skall debiteras efter NYTTA och

UTNYTTJANDE av anl?iggningen.

FORSLAG: St[mman beslutar att Anlaggningslagen och dess

$ 15 skall respekteras och giilla.

Fcir aff ffi en nigorlunda riittvis kostnadsftirdelning skall dessa

kostnader baseras p6 FAS TIGHETENS VATTENMATARE
tiver forbrukad vaffenmiingd.



Motion nr 2till Varasltttens samftillighetsforenings stiimma i
Juni m6nad 2017.

Fram till n6sta 6rsmtite med samf;illigheten debiteras varje

fastighet , fiir drifts och underhflllskostnader av anlaggningen

,efterftirbrukad vattenm6ngd enkgt fastighetens vattenm dtate

med t.ex 6 ore pr liter ftirbrukad vattenmiingd-

Minsta avgift pr minad 50 kr
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Motion nr 3 till Varasl6ttens samfiillighetsfiirening stiimma i
Juni minad 2017.

Fdrslag: En arbetsgrupp pil fyraledamciter med riitt att anlita
sakkunnig skall utses.

Denna grupp skall till irsmcitet 2018 komma med forslag pi
\-/ hur debiteringssystemet slutligen skall utformas.



I

Motion nr till 4 Varasliittens samfiillighetsftirening stiimma i
Juni mfurad 2017.

Styrelsens ordf har lovat att en specifisering av
minadsfakturan skall finns pfl hemsidan s& att medlemmarna
inte bara ser en klumpsumma utan kan se vad det tir man

betalar for.
Detta lrifte har brutits av ordfiiranden och iir borttaget fr6n
hemsidan

Fdrslag : Fdr att ftierenigens medlemmar skall kunna se vad de

betalar ftir SKALL specificering av kosfiraderna finnas pi
m6ryadsfakturorna



FULLMAKT.

underteknad 64 03 23 - 59 45 Kerstin Baldwin Sterner

Agare till fastigheten Bya Viistergirden 2 :23 ger

Irlirmed fullmakt till 35 04 11 - 59 77 Ingvar Johansson

Att fiiretriida mig vid frflgor som beriir varaslflttens

V. A. samfEllighet.

Skarstad den 26 Januan20lT

Kerstin Baldwin Sterner

Kerstin Baldwin Sterners egenhiindiga namnteckning

Bevittnas
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Fotokopions iiverenssliim melse

med originolel intygos:
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