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Hej! 

Nu har höstkyla och höstmörker blivit vår vardag igen. Härliga färger i naturen gör 

höstpromenaden till en färgglad upplevelse så passa på att njut av prakten så länge det 

går! 

Fonder 

Årsstämman röstade igenom förslaget om vår investering i fonder samtidigt som det var 

ett antal som absolut inte ville det och någon påpekade att det var olagligt. Styrelsen har 

nu dubbelkollat våra möjligheter till sparande i fonder och har inte kunnat bekräfta att 

det skulle vara olagligt, däremot är det inte tillrådligt och de jurister som vi varit i 

kontakt med påpekar att en samfällighet inte ska ägna sig åt investering i fonder för att 

öka sitt kapital. 

Styrelsen har därför beslutat att gå emot årsstämmans beslut och att vi således inte 

kommer att investera i fonder. 

Bommarna och biltrafiken inne på gårdarna 

Det är tyvärr alltför ofta som bommarna står öppna trots att styrelsen vid ett flertal 

tillfällen påmint om att alltid stänga bommen efter sig. Öppna bommar har bl.a. 

resulterat i att budbilar kör alldeles för fort inne på våra gårdar. Detsamma gäller tyvärr 

också de boende! Detta medför stora olycksrisker för samtliga och framförallt för våra 

barn. Helt i onödan!  

Så….. stäng bommen efter dig när du passerat med bilen! Du som är ute och går, stäng 

gärna bommen om den står öppen när du passerar! 

Fixardagen 23 oktober 

Glöm inte vår Fixardag som kommer att ske 23 oktober med start kl 10:00. Det kommer 

att finnas kokt korv, inkl kycklingkorv, och fika till samtliga som deltar!! 

Laddning av elbil 

Frågan om laddning av elbil dyker upp lite då och då och styrelsen har informerat om att 

vi inte kan skapa möjlighet för detta. Både av praktiska och av ekonomiska skäl. Nedan 

listas några av de starkaste argumenten emot laddning av elbilar inom Musikalen. 

- Laddning av elbil finns inte med i vårt anläggningsbeslut 

- Om vi ska tillhandahålla laddningsstolpar med betalfunktion så blir vi 

eldistributörer och det blir ett skattetekniskt problem 

- Vårt elnät är för klent dimensionerat för att ladda elbilar 

- Vi har idag inte möjlighet att mäta enskild elanvändning  

Det är av bl.a. av säkerhetsskäl inte tillåtet att ladda elbilar i våra garage. 

Läs vidare på följande länkar: 

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/samfalligheter/gemensamhetsanlaggningar/l

addningsplatser-for-elfordon-pa-gemensam-parkeringsplats/ 

https://fastighetstidningen.se/stelbent-regelverk-slar-mot-elbilsladning/ 
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