
1 

Muskö Havsbads Samfällighetsförening MHS 
 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) 

Lördagen den 3 juni 2017 kl.9 

Ludvigsbergs herrgård 
 

(Omedelbart efter årsmöte för Valinge Vägsamfällighet och Muskö Havsbads Byalag) 

 

 

Bilagor  

• Årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning samt budget. 

• Valberedningens förslag 

• Fullmaktsblankett och blankett för uppdatering medlemsregistret 

• Ordningsregler 

• Våra pumpar och brunnar 

 

Kaffe serveras som tidigare år under en paus mellan de olika mötena. 

 

Varmt välkommen 

Styrelsen för Muskö Havsbads Samfällighet 
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Årsmöte för Muskö Havsbads Samfällighetsförening 2017-06-03 

Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar 

4. Godkännande av skriftliga fullmakter och upprättade röstlängd                                                    

(för delägd fastighet bör en person utses att företräda samtliga ägare) 

5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare 

6. Fråga kallelsens godkännande 

7. Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-04-01--2017-03-31 Bil 1 och 2 

8. Revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Firmateckning 

11. Behandling av inkomna ärenden och motioner 

12. Styrelsens förslag till  

a. Utgifts och inkomststat (budget)  Bil 3 

b. Debiteringslängd 

13. Beslut om ersättning till styrelse, revisorer, valberedning  

14. Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer  Bil 4 

15. Val av valberedning, varav en sammankallande 

16. Allmänningarnas vård och tillsyn 

a. Städdagar 2017-10-07 och 2018-04-07 

17. Övriga frågor 

18. Beslut om sättet för kungörande av årsmötesprotokollet 

19. Nästa årsmöte 

20. Mötets avslutande 
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Bilaga 1 

MUSKÖ HAVSBADS 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (MHS) 

 
ÅRSREDOVISNING 2016-2017 

 
 
Styrelsen för Muskö havsbads samfällighetsförening (MHS) får härmed avge 
redovisning för räkenskapsåret 2016-04-01 – 2017-03-31. 
 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Styrelsen har fr o m. årsmötet 2016-05-28 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande Lena Willner (vald till årsmötet 2017) 
Kassör Jan Langels (vald till årsmötet 2017) 
Sekreterare Berit Hanson Landberg (vald till årsmötet 2018) 
Ordinarie Marie Mörndal  (vald till årsmötet 2018) 
Ordinarie Anders Winzell (vald till årsmötet 2018) 
Suppleanter Jan Björklund (vald till årsmötet 2018)
 Susanne Buchmayer (vald till årsmötet 2018) 

 Arne Jonsson (vald till årsmötet 2017) 
 Mats Hellberg (vald till årsmötet 2017) 

 
Revisorer har varit 
 
Ordinarie Nils Forselius (vald till årsmötet 2017) 
 Lars Johnsson (vald till årsmötet 2018) 
Suppleant Bengt Junhem (vald till årsmötet 2017) 
 
 
Valberedning Sven Nyberg sammankallande  (vald till årsmötet 2017) 
 Bo Björklund  (vald till årsmötet 2017) 
 Klas Langels  (vald till årsmötet 2017) 
 
 
De som är valda fram till årsmötet 2017 är ordförande Lena Willner, kassör Jan 
Langels, suppleanterna Arne Jonsson och Mats Hallberg samt revisor Nils 
Forselius och revisorssuppleant Bengt Junhem. Susanne Buchmayer har på egen 
begäran avgått som suppleant. 
 
Valberedningen väljs för ett år i taget och har till uppgift att föreslå kandidater till 
vakanta styrelseposter. (Se förslag, bilaga 3.) 

Sammanträden och kontakter 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden samt 
många informella möten och kontakter, särskilt i samband med arbetet med 
vägnätet, brunnarna och föreningens allmänningar.  
 
Samarbetet mellan MHS och Valinge samfällighet har fortsatt och 
underhållsåtgärder har samordnats. Ordföranden för Valinge, Ulla-Britt Öhman, 
har inbjudits till styrelsemötena i MHS.  
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Styrelsen har under året skickat ut påminnelser inför städdagarna samt annan 
information per e-post. 
 
MHS är fortsatt ansluten till föreningen Grannsamverkan mot brott. 
Informationsskyltar om detta finns på lämpliga platser inom området. 

Ekonomi 
MHS årsredovisning och förslag till debiteringslängd och budget finns i bilaga 2 
samt i bilaga 3. Samfällighetens ekonomi är under god kontroll trots årets 
underskott om 49 590 kr. När vi startar verksamhetsåret 2017/2018 har vi ett eget 
kapital om 353 137 kr.  
 
MHS intäkter består huvudsakligen av de vägavgifter medlemmarna betalar samt 
bidrag från Trafikverket. I år har vägavgiften varit 2 900 kr. Till detta kommer det 
årliga bidraget från Trafikverket på 19 189 kr samt sökt extrabidrag på 132 883 kr. 
 
Vi har år lagt ned stora kostnader 343 832 kr för att reparera häng och bygga upp 
vägbanken inför kommande beläggning. Slitaget har under de senaste 2 åren varit 
ovanligt stort i samband med att många tomtägare har bytt sina avlopp. Övrig 
kostnader framgår av årsredovisningen. 
 
Budget för 2017/2018 framgår av bilaga 3. Fullständig beläggning samt viss 
justering av häng kommer att kosta 586 450 kr. För huvudvägen från grindhålet till 
Furuskatsvägen har vi beviljats ett extrabidrag på 116 000 kr av Trafikverket, att 
disponera senast 2017-08-31 
 
För att täcka kostnaden för kommande beläggning föreslår styrelsen tillfälligt höjd 
vägavgift med 600 kr till 3 500 kr för verksamhetsåret 2017/2018, för att nästa år 
återgå till 2 900 kr. 
 
Årets resultat blev en förlust om -49 590 kr (föregående år en förlust -120 901  kr) 
Styrelsen föreslår att årets förlust förs över i ny räkning. 

Vägarna 
 
MHS tar in offerter från flera entreprenörer angående vägunderhållet. Den årliga 
sopningen och kantklippningen av vägkanterna gjordes under sommaren av lokala 
entreprenörer. 
 
På årsstämman 2008 beslutades att MHS skall ta ut en fast avgift (max 5 000 kr) 
av de fastighetsägare som planerar att genomföra större ny-, om- eller tillbyggnader 
på sina fastigheter. Fastighetsägarna är i alla händelser skyldiga att svara för 
kostnaderna för de reparationer av vägen som är en direkt följd av tunga 
transporter. Detta finns beskrivet i föreningens ordningsregler. 
 
Under åren 2013 - 2017 har våra vägar belastats av ovanligt många tunga 
transporter med anledning av att många fastighetsägare ålagts, av Haninge 
kommun, att åtgärda sina avloppsanläggningar. Med tanke på det slitage som 
uppstår varje gång tunga transporter färdas på vägarna och därmed orsakar extra 
underhållskostnader, beslutade årsmötet 2015 att en extra avgift ska tas ut för de 
berörda fastighetsägarna. Förslaget innebär att en generell avgift på 500 kronor 
betalas i samband med betalning av årsavgiften. Efter det att beslutet fattats har 
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totalt har 46 fastigheter betalat den extra avgiften. Avgiften betalas även 
fortsättningsvis i de fall någon fastighetsägare anlägger nytt avlopp under hösten 
2017 eller senare. 
 
Styrelsen vill också påminna medlemmarna om att tunga lastbilar inte kan färdas 
säkert på våra vägar under vintertid. Omlastning av byggmaterial bör då ske vid 
Ludvigsberg till traktor med släp. 
 
Vår entreprenör Mikael Öhman har även under den gångna vintern skött den 
plogning och sandning som har behövts. MHS har avtal om vinterväghållningen 
som avser samma standard som på övriga områden på Muskö och som sköts av 
samma entreprenör. Detta innebär att vägarna åtgärdas så snart som möjligt efter 
snöfall men inte alltid omedelbart. Denna vinter har Mikael Öhman genomfört tre 
plogningar och sandat åtta gånger. Våra vägar är att likna vid alpvägar vintertid 
och vid snö och hala vägbanor kan en bil med 4wd eller snökedjor underlätta att ta 
sig fram på ett säkert sätt. SRV:s sopbil har i år kört in i området hela vintern. 
 
Styrelsen vill dessutom uppmärksamma medlemmarna på att parkering på 
mötesplatserna inte är tillåten och att det ställer till särskilt stora problem under 
vintertid då mötesplatserna behövs för biltrafiken. Den fastighetsägare som har 
problem med för mycket snö på sin tomt kan mot avgift få sin uppfart plogad av 
vår entreprenör Mikael Öhman. 

Bryggorna 
I MHS ansvar ingår Havsbadsbryggan, Invaldsnäsbryggan och Alviksbryggan.  
 
Havsbadsbryggan har inspekterats även i år och styrelsen har konstaterat att den 
kommer att behöva stadgas upp på sikt, men att behovet av detta inte är akut. 
 
Ingvaldsnäsbryggan har åtgärdats och klarar sig många år till. 
 
Alviksbryggan behöver åtgärdas då en kista håller på sjunka betänkligt i ett hörn. 
Det lutande däcket har rätats upp. 
 
Båtplats tillhör inte fastigheten utan tilldelas efter turordning. Vid försäljning av 
fastigheten ingår inte båtplats automatiskt. 

Allmänningarna  
Styrelsens målsättning är att samtliga allmänningar kontinuerligt ska skötas och 
gallras så att de fortsätter vara trevliga allmänna platser att vistas på för alla 
medlemmar. Styrelsen har under hösten 2016 påbörjat en långsiktig skötselplan  
för att arbetet ska bli bättre planerat och mer översiktligt. Styrelsen beslutar vad 
som ska gallras hur gallring ska ske. I våra ordningsregler står: 

 
”Träd som behöver fällas på allmänningarna avverkas i samråd med styrelsen och 
då i första hand i samband med städdagarna. Styrelsen följer principen att 
klartecken till avverkning ges om de direkt berörda medlemmarna är ense. Vid 
oenighet avgör styrelsen.” Styrelsen förordar dock att fällning av träd inte görs på 
städdagarna med tanke på olycksrisken. Trädfällning kan efter överenskommelse 
med styrelsen i stället göras strax före en städdag. 
 
Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med att kontrollera utmärkning av 
tomtgränser mellan fastigheter och allmänningar och i de fall där oklarheter råder, 
begära utsättning av Haninge kommun. Det uppskattas om fastighetsägarna rensar 
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fram och underhåller sina gränsmarkeringar så de inte blir överväxta eller rostar 
bort. Det sparar Samfälligheten stora pengar på. Be gärna någon i styrelsen om 
hjälp. 

Pumpar och brunnar  
På vissa platser på våra allmänningar finns brunnar med handpumpar. I 
ordningsreglerna redogörs för vad som gäller vid anslutning till en sådan brunn. 
Styrelsen har genomfört en kartläggning av samtliga pumpar i området. De pumpar 
som befinner sig på allmän mark och som inte sköts av brunnsföreningar har 
styrelsen ett särskilt ansvar för. På grund av att sommaren och hösten 2016 var 
regnfattig medan vintern var snöfattig så rapporteras grundvattenvinån var under 
det normala. Det är därför viktigare än någonsin att hushålla med färskvattnet i 
sommar. Vid för högt vattenurtag är det en stor risk att få bräckvatteninträngning. 
Detta gäller dels våra gemensamma brunnar men också alla som har egna brunnar. 
 
På grund av en incident midsommaren 2015 sinade pumpen vid Norrängsvägen 8. 
Detta berodde på för hög belastning och skedde i samband med ett elfel i området 
som gjorde att ett flertal medlemmar inte kunde använda sitt eget vatten. Då många 
valde att hämta vatten vid pumpen vid Norrängsvägen belastades den så hårt att 
den tillfälligt sinade och följden blev att lera och dy kom in i pumpsystemet. Med 
anledning av detta har styrelsen beslutat att endast 15 liter vatten får tappas vid 
varje tapptillfälle vid våra gemensamma pumpar. Detta är för att vi är rädda 
om vårt gemensamma vatten och vi vädjar till medlemmarna att respektera detta. 
 
Vi uppmanar också er som hämtar vatten att använda pumpen ovanför 
Ingvaldsnäsvägen då den har en riklig tillgång på utmärkt vatten. 
  
För ytterligare information om brunnarna, se särskilt dokument (bilaga 4) i 
årsmöteshandlingarna. 

Städdagarna  
Under det gångna verksamhetsåret har vi som vanligt haft två städdagar för skötsel 
av våra allmänningar, 9 april och 8 oktober 2016. Byalaget har traditionsenligt 
bjudit alla på grillkorv och dryck.  
 
Avsikten med städdagen är att genomföra gemensamt underhåll på och omkring 
våra allmänningar och vägar. Styrelsen kommer därför under kommande städdagar 
styra upp och följa upp arbetet bättre, så att det gemensamma underhållet 
prioriteras framför underhåll på egen fastighet.  
 
Beroende på väderlek och vindförhållanden är det inte alltid möjligt att elda på 
våra städdagar och vi vill undvika att stora högar av ris blir liggande på våra 
allmänningar. Styrelsen vill därför be medlemmarna att respektera att våra 
eldningsplatser inte är allmänna förvaringsplatser för trädgårdsavfall, grenar och 
ris. Fastighetsägarna har möjlighet att efter genomfört arbete på städdagarna 
använda den tända brasan för brännbart material som inte erfordrar deponi från den 
egna tomten under förutsättning att fastighetsägaren också ser till att bevaka 
eldningsplatsen tills materialet brunnit upp och eldningsplatsen är säkrad. 
 
En mobil återvinningscentral kommer som vanligt att finnas vid Muskö 
hembygdsgård och skola 3 juni och 16 september 2017 mellan klockan 9.00 och 
15.30. 
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Städavgifter  
På årsstämman 1992 beslutades att medlemmar som inte har möjlighet att närvara 
på någon av årets båda städdagar skall erlägga en ”städavgift”. Avgiften justerades 
vid årsstämman 2013 till 500 kronor och ska betalats i efterskott senast den 31 
augusti efterföljande år. Underlaget för städavgifterna utgörs av de 
”avprickningslistor” som används för att registrera närvaron för samtliga 
fastighetsägare på varje städdag. Debiteringen av städavgiften baseras på de två 
städdagar som infallit under verksamhetsåret, d v s 8 april och 8 oktober 2016. 
 
Enligt beslut av årsstämman 2006, har medlemmar som uppnått 80 års ålder 
befriats från städavgift. Medlemmarna uppmanas meddela styrelsens sekreterare 
när detta är aktuellt. Så länge någon av fastighetsägarna är under 80 år har man 
dock skyldighet att delta på städdagarna.  
 
Den som inte har möjlighet att delta vid något tillfälle på de allmänna städdagarna 
kan utföra städuppgifter vid andra tillfällen. Ta kontakt med någon i styrelsen för 
mer information och ”avprickning” på närvarolistorna! 

Medlemsregister  
Enligt stadgarna är det styrelsens uppgift att hålla ett aktuellt medlemsregister.  
Styrelsen uppmanar samtliga fastighetsägare att kontrollera sina kontaktuppgifter 
och meddela sina aktuella telefonnummer, mobilnummer, mailadresser mm. Under 
vintern har det vid några tillfällen inträffat incidenter, där styrelse eller grannar haft 
behov av att snabbt komma i kontakt med fastighetsägarna, När uppgifterna i 
medlemsregistret inte varit uppdaterade har det varit svårt. Det har varit båtar som 
varit på rymmen, träd som fallit över hus m.m. så det är i ert eget intresse dessa 
uppgifter är aktuella så ni kan nås även dagtid. 
 
Vänligen meddela i första hand styrelsens sekreterare vid ändrade ägarförhållanden 
eller nya adress- och telefonuppgifter (blankett bifogas). Samma uppgifter kan 
också mailas till styrelsens sekreterare. Vid försäljning bör säljaren informera 
styrelsen om den nya ägarens namn och adress. Ett uppdaterat medlemsregister 
kommer att bifogas de handlingar som sänds ut efter årsstämman. Vänligen 
kontrollera att telefonnumret är korrekt. Med tanke på den tidsvinst och de 
besparingar som görs (porto- och tryckkostnader) genom användning av e-post 
uppmanar styrelsen samtliga medlemmar att meddela e-postadress och eventuella 
ändringar till till sekreteraren i första hand (berit.hansonlandberg@tutum.se). 

Föreningsavgift  
Enligt stadgarna skall årsavgiften till MHS betalas före augusti månads utgång. För 
de medlemmar som har e-postadress kommer information om avgiften att läggas i 
en av de tre brevlådorna. För de medlemmar som får årsmötesprotokollet per post, 
bifogas informationen med detta. På inbetalningsinformationen finns en 
specifikation av de olika avgiftsposterna. Styrelsen väntar sig en motivering om 
någon medlem stryker poster och/eller betalar en annan summa än den angivna. En 
stadgeenlig förseningsavgift på 100 kronor per påbörjad månad kommer att påföras 
medlem som inte betalar sin medlemsavgift i tid. 

Fullmakt  
Till kallelsen och denna årsredovisning bifogas ett förslag till fullmakt för medlem 
som inte har möjlighet att närvara på årsmötet i MHS, Byalaget eller Valinge 
vägsamfällighet. Fullmakten ska alltid användas i de fall det finns flera 
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fastighetsägare till en fastighet och samtliga ej är närvarande. Observera att 
ombud får företräda endast en (1) medlem.  

Grannsamverkan 
MHS är fortsatt ansluten till föreningen Grannsamverkan mot brott. 
Informationsskyltar om denna samverkan finns på olika platser inom området. Det 
mycket glädjande att det under det gångna verksamhetsåret ej har rapporterats 
några inbrott i våra fastigheter inom området. Vi medlemmar har blivit mer 
vaksamma och en stor hjälp har vi av alla hundägare och motionärer som rör sig i 
området. Vi ber alla medlemmar att vara uppmärksamma även under kommande 
år gällande främmande personer som rör sig inom området och även hålla utkik 
efter okända båtar intill våra stränder. 

Muskö Havsbads Byalag 
Byalagets uppgift är att främja trivselskapande verksamhet bland medlemmarna. 
Styrelsen består av ordförande, kassör och två styrelsemedlemmar. Redovisningen 
av Byalagets verksamhet sker vid samma tillfälle som vägsamfällighetens årsmöte. 
Intäkterna utgörs av en frivillig årsavgift på 100 kronor per hushåll och av 
överskottet från den årliga midsommarfesten.  

Midsommarfest 
Midsommarfesten 2016 arrangerades av fastighetsägarna vid Norrängen. 
Sommaren 2017 har turen kommit till fastighetsägarna vid Valinge/Alviken. 
Medlemmar som känner någon som har möjlighet att sponsra föreningen med 
lotterivinster, priser för pilkastning, skjutbanan e t c – vänligen kontakta Byalagets 
styrelse! 
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       Bilaga 3  
         
         

 Budget 2017/2018       
    Budget Utfall  Budget   
    2016-2017 2016-2017 2017-2018   
         
 Inkomster       
 Vägavgifter (2900:-/andel  263 900 263 900 263 900   
 Extra vägavgift 600:-/andel  0 0 54 600   
 Båtplatsavgifter  7 000 7 200 7 000   
 Städavgifter  7 500 8 100 8 000   
 Avloppsavgift  5 000 2 500 2 000   
 Förseningsavgift  0 400 0   

 
Ordinarie bidrag 
Trafikverket  19 000 19 189 18 000   

 Extra bidrag Trafikverket Not * 40 000 132 883 116 000   
 Ränta    101    
 Totalt   342 400 434 273 469 500   
         
 Kostnader       
 Vägunderhåll rep av häng  -150 000 -343 832 -100 000   
 Vägunderhåll övrigt/ beläggning -15 000 -3 376 -486 450   
 Sopning/Slåtter  0 -11 047 -12 000   
 Sladdning /Grus  -5 000 -6 875 -7 000   
 Vinterväghållning  -36 000 -31 394 -36 000   
 Bryggunderhåll  -5 000 0 -5 000   
 Valinge Vägsamfällighet  -36 000 -36 000 -36 000   
 Styrelsearvoden  -35 000 -35 000 -35 000   
 Administration  -10 000 -6 559 -10 000   
 Boden Norrängen  -25 000 0 -25 000   
 Övriga kostnader  0 -9 011 -2 000   
 Bankkostnader  0 -769 -1 000   
 Totalt   -317 000 -483 863 -755 450   
         
 Resultat 2016/2017/2018  25 400 -49 590 -285 950   
         
         
 Likvida medel per 1/4 2017  353 137    
 Intäkter    2017/2018   469 500    
 Utgifter    -755 450    
 Överskott likvida medel 2018-03-31  67 187    
 (=Eget kapital 2018-03-31)       
         
         

 
Not * Styrelsen har under de senaste 12 månaderna sökt bidrag till vägreparationer och underhåll 
som beviljats enligt följande: 

 1.Reparation av häng och skador 116.025 kr ett arbete som utfördes våren 2016.. 

 
2.Reparation av Norrängsvägen 86.199 kr som utfördes hösten 2016 och som ska slutföras nu under 
våren 2017 med efterjustering och beläggning. 

 

3.Styrelsen har också erhållit besked om bidrag med 116.025 kr för ytbeläggningen av våra 
bidragsvägar som kommer att utföras nu under 2017. Extrabidraget från Trafikverket är beviljat och 
skall disponeras senast 2017-08-31. 

 Föreningen MHS får också ett driftsbidrag för 2017 med 18.738 kr 
         

 
Totalt har MHS styrelse sökt bidrag och erhållit 249.625 kr och tillsammans med det årliga bidraget 
blir bidragssumman 268.363 kr. 
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MUSKÖ HAVSBADS SAMFÄLLIGHET    Bilaga 4 
14 Maj 2017  
Valberedningen  
  
  
Årsmötet 2017  
  
  
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för perioden 2017 - 2019 
  
Styrelsen   
Ordförande Berit Hanson Landberg      2:6   Furuskatvägen14 Nyval till 2019 
Ledamot Jan Langels   3:52 Havsbadsv 11      Omval till 2018 
Ledamot  Sture Söderlund 3:28 Stadeviksvägen 12 Nyval till 2019 
Suppleant Arne Jonsson  3:72 Norrängsv 17     Omval till 2019  
Suppleant Mats Hellberg  3:76 Havsbadsv 60      Omval till 2019  
Suppleant      Hannu Similä 7:2   Havsbadsvägen 39 Fyllnadsval till 2018 
 
Revisorer  
Ordinarie       Nils Forselius  3:34 Havsbadsv 26    Omval till 2019  
Suppleant      Bengt Junhem  3:62 Havsbadsv 14             Omval till 2019  
 
 
       
Tidigare valda för perioden 2016 – 2018  
  
Styrelsen  
Ledamot  Marie Mörndal  3:63 Ingvalsdnäsv 6           Vald till 2018   
Ledamot Anders Winzell  3:55 Havsbadsv 3    Vald till 2018 
Suppleant Jan Björklund   3:68 Havsbadsv 32 Vald till 2018         
  
Revisorer  
Ordinarie    Lars Johnsson  3:66 Havsbadsv 36 Vald till 2018  
 
  
  
För valberedningen  
  
Sven Nyberg  Bo Björklund  Arne Brovig  
3:57 Havsbadsv 23 3:78 Norrängsv 14 3:75 Norrängsv 9  
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Fullmakt  
 

 

Härmed ges ……………………………………………….   fullmakt att företräda undertecknad vid Valinge 

Vägsamfällighets, Muskö Havsbads byalags och Muskö Havsbads Samfällighetsförenings årsmöte 

2017-06-03 

 

Muskö den   

 

……………………………………  Fastighet nr ……………………….. 

 

…………………………….. 

Namnförtydligande 
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Medlemsregister 

 
Medlemsregistret skall hållas uppdaterat för att kallelser till årsmötet och annan 

kontaktinformation skall nål medlemmarna. Ändring av ägarförhållanden, ny adress, 

telefonnummer m.m. skall därför omgående meddelas styrelsen för justering av medlemsregistret. 

Fyll i nedan blankett och återsänd den till MHS:s sekreterare Berit Hanson Landberg, 

berit.hansonlandberg@tutum.se eller till adress Sagostigen 7 167 54 BROMMA 

 

Anmälan för ändring i medlemsregistret 

 

Fastighets nr   ……………………………………………………   

Ny lagfarenägare fr.o.m …………………………………………………….  

Namn  ……………………………………………………. 

Adress  ……………………………………………………. 

Postnr  ………………………………. Ort          ……………………………….. 

Tel mobil  ……………………………………………………… 

Tel nr hem  ………………………………………………………. 

Tel nr Muskö  ………………………………………………………. 

E-postadress  ………………………………………………………. 

 


