Information om verksamhet och avgifter 2020
i Nannberga Vatten Samfällighetsförening
Som medlem i vattenföreningen betalar du en årsavgift för drift av vår gemensamma
verksamhet. P g a den aktuella coronasituationen har årsstämman 2020 flyttats från juni
till augusti månad. Avgifterna för verksamhetsåret maj 2020 – april 2021 är oförändrade
jämfört med föregående år, vilket är styrelsens förslag. Beslut kommer formellt att tas vid
kommande årsstämma den 15 aug 2020, se separat inbjudan som bifogas.
En ungefärlig fördelning av föreningens kostnader, totalt 165 000 kr, för olika
verksamheter under år 2019-20 kan beskrivas på följande sätt.
Dricksvattenförsörjning
Vägar och grönområden
Hamn och bad
Adm. och försäkringar
Styrelsearvode
Ränta och avskrivningar
Avsättning förnyelsefond
Övriga kostnader

58 000 kr
18 000 kr
14 000 kr
10 000 kr
7 000 kr
24 000 kr
30 000 kr
4 000 kr

Följande årsavgifter gäller för år 2020-21.
Fritidsboende med vattenanslutning

Medlems- Totalt inkl vägavgift
och trivselavg.
(1,0 andelar) 2160 kr 2610 kr

Permanentboende med vattenanslutning (1,5 andelar) 3240 kr 3690 kr
Bebyggd/obebyggd utan vattenanslutning (0,5 andelar) 1080 kr 1530 kr
Poolvattenavgift för berörda medlemmar
30 kr/m3
En separat poolvattenavgift på 30 kr/m3 tas ut från berörda fastighetsägare som fyller
privat badpool med dricksvatten. Det åligger berörda medlemmar att själva beräkna årlig
poolvattenmängd och betala in denna avgift.
Obs! Total årsavgift omfattar fastställd medlemsavgift samt 300 kr för
”huvudvägen” från byn till hamnen och 150 kr som avser trivselaktiviteter
såsom midsommar, fisketävling, tipspromenad mm. och som hanteras separat.
Trivselavgiften får ses som frivillig men vi räknar med att medlemmarna uppskattar
och ser ett värde i dessa aktiviteter. Trivselaktiviteter med tillhörande ekonomi
redovisas separat av Trivselgruppen på årsstämman.
Sommarvatten (23 st fastigheter på Hovgårdsv. Valenv. Bälgholmsv.)

50 kr

Vi vill också påminna om inbetalning av båtplatsavgift 250 kr för berörda medlemmar,
som tidigare ej betalat in denna.

Det är viktigt att vi har aktuella uppgifter om fastighetsägare. Om namn på
fastighetsägare/adress/tel.nr/e-post har förändrats så ber vi er att ange nya uppgifter via
e-post till hakan.lanshammar@gmail.com eller via SMS till 070-4394298.
Vi vill påminna om föreningens hemsida nannbergahamn.se där dokument inför
årsmötet den 15 augusti finns tillgängliga och där även annan information om föreningen
finns samlad. Se även brevlådan vid dansbanan där information finns utlagd.
Viktigt, att fastighetsägare kontrollerar sin avstängningsventil för dricksvatten, som
normalt finns placerad vid tomtgräns. Ventilen skall antingen stå helt öppen eller helt
stängd och ej i något ”mellanläge” då läckage uppstår.
Årsavgiften önskas inbetalad senast 31 aug 2019 till Nannberga Vatten
Samfällighetsförening, bankgironr 136-2078. Vid frågor, kontakta kassören Kent
Strömberg, 070-6716614, epost kent.stromberg1948@gmail.com
Kom ihåg att ange namn och adress/fastighetsbeteckning vid inbetalning!!
Med önskan om en trevlig sommar
Styrelsen Nannberga Vatten samfällighetsförening

