
SLAGVERKETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

 

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA 

 

Avgiftshöjning 2021 
Inför 2021 föreslår styrelsen en avgiftshöjning som dels beror på höjningar för vatten, sophämtning 

och fjärrvärme samt en mindre avsättning till underhållsfonden för att täcka framtida underhåll. 

Styrelsen kommer att föreslå stämman besluta om nedanstående månadshöjning. Höjningen tas ut 

från och med 1 januari 2021. 
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Vattenavläsning 2020 
I och med den pandemi som råder i samhället har styrelsen beslutat att varje hushåll läser av sina 

egna vattenmätare detta år.  

Avläsning ska ske i så nära anslutning till årsskiftet 2020/2021 som möjligt och ska vara inlämnad 

senast den 5 januari 2021 i brevlådan Axel Swartlings gata 220.  

Under december kommer instruktion samt blankett för vattenavläsning att delas ut till medlemmarna. 

Är du bortrest under jul- och nyårshelgerna är vi tacksamma om du läser av mätarna innan du reser. 

Ny hemsida 

Från och med årsskiftet kommer föreningen att byta adress på vår hemsida. Vi har försökt göra 

hemsidan lite enklare så att det är lättare och hitta och få svar på de frågor ni söker.  

Ny hemsida:   slagverket-samf.se 

Vi kommer att ha kvar vår mailadress info@kv-slagverket.se för att komma i kontakt med styrelsen. 

Kanske kan du inte få svar samma dag du mailar men vi läser regelbundet av mailen. 

Sophantering/sortering 
Tyvärr har vi en del bekymmer med renhållningen kring våra sopskåp. Vi har funnit sopor på taken 

till sopskåpen vilket medför stor fest för skatorna, soppåsar som ligger på marken utanför sopskåpen 

där är det råttorna som kan gnugga tassarna och festa om samt sopskåpsluckor som stått vidöppna vid 

flertal tillfällen. Vi vädjar till våra medlemmar att inte skicka barnen med soporna, det är vi vuxna 

som ansvarar för att sopor sorteras och läggs i rätt kärl. 

Nya påsar för matavfall finns att hämta på Returpunkterna. Julen närmar sig och många städar i såväl 

hus som förråd därför vill vi påminna medlemmarna att inte slänga t.ex. kartonger, tidningar, 

byggavfall, julklappspapper mm i sopkärlen. Detta ska antingen lämnas till Returpunkten eller vid 

andra återvinningsstationer. 

Motioner till föreningsstämman 
Vill du lämna en motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall den vara styrelsen tillhanda 

senast under februari månad. Motionen lämnas i föreningens brevlåda på Asg 220 eller till  

info@kv-slagverket.se 

Viktigt att komma ihåg när ni flyttar 
Kom ihåg att lämna information om ägarbyte till föreningen. På vår hemsida hittar du blanketten som 

du lämnar in så snart som möjligt efter att försäljningen av fastigheten är klar. 

Blanketten ägarbyte och överlåtelse lämnar ni i vår brevlåda ASG 220. 

Då vår nya hemsida är i bruk kan du också skicka in den direkt via hemsidan. 
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På förekommen anledning vill vi vädja till er använda Samfällighetens egna parkeringsplatser och 

låta de medlemmar som bor i HSB ha sina parkeringsplatser till sina medlemmar. Slagverkets 

Bostadsrättsförening har samma bekymmer som vi hade innan vi började använda oss av 

parkeringskort och ber oss därför att parkera i vårt eget bostadsområde. 

Vad händer i föreningen 2021? 

Under hösten har vi bytt belysning i storgaraget och vi hoppas det känns trevligare med ett ljust 

garage till skillnad mot det skumma garage vi haft tidigare.  

Under våren 2021 har vi också för avsikt att piffa upp trapphuset till garaget med lite målarfärg.  

Vi kommer också att asfaltera vid uppfarten till storgaraget som är väldigt sliten. 

Vi arbetar också på att se över våra lekplatser. En besiktning kommer att ske innan vi sätter igång 

med eventuell uppdatering av lekplatserna. 

Har du/ni några önskningar eller idéer maila gärna till info@kv-slagverket.se. 

Till sist vill vi tacka alla för den goda uppslutningen på städdagen. Vi var väl medvetna om att 

pandemin gjorde att alla inte kunde vara med på grund av smittorisken. Vi hade en trevlig stund med 

lite granngemenskap, bra väder och korvgrillning.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                               till alla medlemmar i 

                                        Slagverkets Samfällighetsförening 

                           önskar 

                    Styrelsen  
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