Välkommen	
  till	
  Frillesås	
  och	
  till	
  Din	
  
Samfällighetsförening.	
  
Frillesås Östra Samfällighetsförening bildades den 18 december 1984 (hette på
den tiden vägförening) efter en framställan från Kungsbacka Kommun till
Lantmäteriet. Vid den efterföljande förrättningen fastställdes ett vägområde,
inom vilket föreningen har att bekosta underhåll av vägar, grönområden och
allmänna platser.
De drygt 140 anslutna fastigheterna betalar en årsavgift för att bekosta underhåll
och vidmakthålla framkomlighet och en god trafikmiljö, liksom snöröjning,
sandning, sopning, rensning av brunnar m.m. För en villafastighet är avgiften
1500 kronor från och med år 2013.
Styrelsen sammanträder 6 - 10 gånger per år och i februari månad har vi ett
årsmöte där verksamhetsplan, inkomst-/utgiftsstat och val av ledamöter
fastställs.
Vid speciella behov kallas till adjungerande medlemsmöten.
Vår ambition är att samhället skall vara trivsamt för alla från barn till
pensionärer och att vi talar med varandra över häckarna i god grannsämja och
hjälps åt för att skapa en trygg miljö.
Vi hälsar Dig välkommen till gemenskapen i Frillesås Östra
Samfällighetsförening och hoppas att Du skall trivas hos oss och att Du
skall bidra med engagemang och idéer till vår verksamhet.
Vill du fråga om något kan Du ringa någon av oss i styrelsen.
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Anmälan om ägarbyte av fastighet.
Fastighetsbeteckning

……………………………………………………………..

Fastighetens adress

………………………………………………………………

Fastighetsägare

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Bostadsadress
(om annan än fastighetens)

………………………………………………………………

Datum för ägarbytet

………………………..

……………………………………………………………….

Denna komplettering av vårt fastighetsregister inlämnas till någon i styrelsen.

1

1

