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Förord

Södra  Sjötorpets  Samfällighetsförening  bildades  1976  på  initiativ

av  Växjö  kommun.  Ambitionen  var  att  skapa  ett  bilfritt  och

barnvänligt  bostadsområde  i en attraktiv  del  av  staden,  alldeles

intill  Södra  Bergundasjön.  Det  blev  också  ett  trivsamt  område  med

fantastiska  omgivningar.

Syftet  med  detta  informationsblad  är  att  sammanfatta  vad  som  är

viktigt  att  veta  för  dig  som  idag  bor  isamfälligheten  eller  för  dig

som  är  intresserad  av  att  köpa  hus  här.

I vår  samfällighet  finns  det  46  hus.  Varje  fastighetsägare  äger  inte

bara  sitt  hus  och  sin  tomt  utan  är  också  delägare  i gemensamma

anläggningar  och  ytor  så som  garage,  garageplaner,  soprum,  tvätt-

hall,  lekplats  och  intilliggande  gräsmattor.

Det  gemensamma  ägandet  innebär  ett  gemensamt  ansvar.  Vi

hjälps  alla  åt  att  ta  hand  om  och  underhålla  det  vi  äger  tillsam-

mans.  Vår  och  höst  har  vi  en gemensam  städdag  då det  som  är

aktuellt  för  årstiden  åtgärdas.  Däremellan  delar  vi  på  uppgifter

som  gräsklippning  och  rengöring  av  matavfallskärlen.

Kostnaderna  för  gemensam  förbrukning,  underhåll  och  service

täcks  av  en  avgift  som  varje  fastighetsägare  betalar.

En gång  per  år  hålls  den  ordinarie  föreningsstämman  för  sam-

fälligheten.  Då har  alla  fastighetsägare  och  boende  möjlighet  att

träffas,  framföra  förslag  och  diskutera  gemensamma  angelägen-

heter.  Det  gångna  årets  förvaltning  och  redovisning  granskas

noggrant  och  ordförande  samt  nya  styrelseledamöter  väljs.

Styrelsen  ansvarar  för  den  löpande  förvaltningen  av  samfällig-

heten  enligt  de riktlinjer  för  verksamheten  som  årsstämman

fastställer.  Styrelsens  ledamöter  har  däremot  inte  något  ansvar  för

de enskilda  fastigheterna.  Det  ansvaret  bär  varje  fastighetsägare.

Styrelsen  för  Södra  Sjötorpets  Samfällighetsförening



Anslagstavla

Utanför  soprummet  sitter  samfällighetens  anslagstavla.  Där

anslås  speciellt  viktig  gemensam  information.

Avgift

Varje  fastighetsägare  betalar  en medlemsavgift,  som  för

närvarande är 3 500 kr/kvartal.  Avgiften ska betalas senast
under  sista  veckan  i februari,  maj,  augusti  samt  november  på

samfällighetens  PlusGirokonto  197  10  - 3.

Årsstämman  för  samfälligheten  fastställer  eventuell  ändring  av

föreningens  årsavgift.  Vad  som  ingår  i avgiften  framgår  av  bud-

geten för respektive  år. Vid eventuell försäljning  av fastighet  är
det respektive fastighetsägare  som är ansvarig för  att aktuell
kvartalsavgift  betalasitid,

Djur

Hundar,  katter  och  andra  husdjur  kan  vistas  utomhus  inom

samfällighetens  område  men  det  är  inte  lämpligt  att  låta

husdjur  ströva  fritti  området.  Ägare  till  husdjur  ansvarar  för

att  ta  hand  om  eventuella  föroreningar.

Matning  av  vilda  fåglar  och  andra  djur  får  inte  medföra

sanitära  olägenheter.

Eluttag

Igaragen  finns  eluttag  för  motor-  och  kupåvärmare.  Till  dessa

får  elutrustning  om  maximalt  1400  w  vid  behov  anslutas.

Permanenta  anslutningar  till  dessa  eluttag  får  inte  göras.

Den  som  använder  eluttaget  i sitt  garage  betalar  en separat

avgift  under  maj  månad.



Fjärrvärme

Alla  fastigheter  i samfälligheten  är  kopplade  till  Växjö

kommuns  fjärrvärmenät,  som  Växjö  Energi  AB  (VEAB)

ansvarar  för.

Fram  till  kopplingen  in  till  varje  hus  ansvarar  VEAB  för  allt.

Därefter  är  det  varje  enskild  fastighetsägare  som  ansvarar,

även  för  kontakterna  med  leverantören.  Samfälligheten  har

med  andra  ord  inte  något  ansvar  för  fjärrvärmesystemet  men

har  under  årens  lopp  ändå  sett  till  att  bevaka  så att  lösningen

fungerar  bra  och  har  medverkat  till  förnyelse  och  översyner.

Försäkringar

Samfälligheten  har  en  försäkring  av sin

gemensamhetsanläggning.  Försäkringen  avser  garage  och

förråd  samt  grönytor  och  föreningens  inventarier.

Försäljning  av fastighet

Eftersom  medlemskap  i samfällighetsföreningen  innebär  vissa

åtaganden bör fastighetsägare som sä5er sin fastighet inom
samfälligheten  meddela  styrelsen.

Fastighetsägaren ska dessutom informera köparen om vad det
innebär att köpa hus och boisamfälligheten.  Det är viktigt  att
berörda mäklare också får  denna information.

Gatubelysning

Kostnaderna  för  belysningen  i området  ingår  i avgiften  för

samfälligheten.  VEAB  ansvarar  för  underhåll  av  armatur  och

ledningar.  Om  problem  uppstår  går  det  bra  att  kontakta

styrelsen.



Grannsamverkan

Grannsamverkan  är  en organiserad  verksamhet  som  går  ut  på

att  boende  och  polis  samverkar  för  att  förhindra  brottslighet

och  öka  tryggheten  och  trivseln  i ett  bostadsområde.  Boende

håller  extra  uppsikt  över  sina  grannars  bostäder  och  är

uppmärksamma  på  vilka  som  rör  sig  i området.

Samfälligheten  är  engagerad  i Grannsamverkan  och  har  bland

annat  satt  upp  skyltar  om  detta.  En kontaktperson,  som  vid

behov  håller  kontakt  med  polisen,  är  utsedd  av  samfällighetens

styrelse.  Enskilda  fastighetsägare  avgör  om  man  vill  gå med  i

Grannsamverkan  och  få polisens  mail  om  aktuella  inbrott  och

liknande.  Det  gör  man  genom  att  gå in  på:

www.tryggagatan.se/nymedlem

Gräsklippare

Samfällighetens  gräsklippare  är  avsedda  att  användas  för

klippning  av  våra  gemensamma  gräsytor.  Gräsklippare  och

bensindunkar  till  dessa  förvaras  i soprummet.  Visst

övergripande  ansvar  för  klipparna  och  deras  service  har  en

kontaktperson,  men  vid  behov  fyller  varje  fastighetsägare  på

bensindunkarna  och  lämnar  kvitto  till  kassören.

Grönytor  och planteringar

Skötsel  av  grönytor  och  planteringar  är  ett  gemensamt  ansvar

för  alla  i samfälligheten.  Arbetsfördelningen  för  varje

sommarsäsong  framgår  av ett  roterande  schema  som  delas  ut

av  styrelsen  under  våren.  Iskötseln  ingår  gräsklippning,

ogräsrensning  på  lekplatsen  och  i rabatterna  samt  rengöring

av  matavfallskärlen.

Hemsida

Adressen  till  samfällighetens  hemsida  är:

www.sodrasjotorpet.se



På hemsidan  finns  information  om  samfälligheten.  Intern  infor-

mation  enbart  för  de boende,  t.ex.  mötesprotokoll,  kräver

inloggning.  Om  en boende  saknar  inloggningsuppgifter

kontaktar  man  ansvarig  för  hemsidan.  (Se kontaktlista.)

Häckar

Häckar  och  annan  växtlighet  som  gränsar  mot  samfällighetens

vägar  och  ytor  ska  ansas  så att  de ryms  inom  tomtgränserna.

De får  inte  begränsa  vare  sig  framkomligheten  eller  sikten  i

området.  Det  är  varje  fastighetsägares  ansvar  att  klippa  sina

häckar  så att  de inte  utgör  hinder.

Kontaktpersoner

En lista  med  kontaktpersoner  för  olika  ansvarsområden  inom

samfälligheten  finns  anslagen  iförrådet  bakom  tvätthallen

samt  på  föreningens  hemsida.  (Inloggning  krävs).

Lekplats

Samfälligheten  har  en  rymlig  och  grön  lekplats,  mitti  området.

Rutschkanor,  klätterställning,  gungor,  sandlådor,  pulkabacke

med  mera  är  till  för  att  både  våra  egna  och  besökares  barn  ska

känna  sig  välkomna.  Idåer  om  förbättringar  och

kompletteringar  kan  när  som  hest  lämnas  in  till  styrelsen.

Större  genomgångar  och  städning  utförs  under  årets  två

gemensamma  städdagar.  Tillsyn  och  städning  däremellan  är  ett

gemensamt  ansvar  för  alla.  Upptäcks  skador  eller  fel  på

lekplatsen  bör  styrelsen  underrättas.

Nycklar

Varje  fastighetsägare  äger  och  ansvarar  för  lås och  nycklar  till

den  egna  fastigheten.  Samfälligheten  ansvarar  för  lås  till

biltvätthall,  soprum  och  garageportar.  Till  garageportarna  är

det  individuella  lås  för  respektive  fastighets  egen  port.



Samtliga  fastighetsägare  har  fått  ut  nycklar  till  garage  och

gemensamma utrymmen.  Vid ägarbyte är det fastighetsägarens
ansvar  att  överlämna  samtliga  nycklar  till  köparen.

Nät

Inom  samfälligheten  finns  ett  äldre  kabelnät  som  bland  annat

kan  användas  för  tv-  och  radioutbud.  Leverantör  är  Com  Hem.

Detta  nät  underhålls  vid  behov.  Se listan  över  kontaktpersoner.

Samtliga hus har dessutom tillgång  till  fiberbredband  genom
Wexnet,  ett  kommunalt  ägt  bolag.  Varje  husägare  tecknar

enligt  egna  önskemål  avtal  för  det  utbud  som  finns  tillgängligt

för  tv,  telefoni  och  internet.

Parkering

Till  varje  fastighet  hör  två  platser  för  parkering  av fordon.

Dessa  är  dels  den  egna  garageplatsen,  dels  platsen  utanför

egna  garagedörren.  Fordon  får  inte  parkeras  mera

stadigvarande  på  andra  platser  i området  utan  bara  vid  tillfällig

av-  och  ilastning.

Samfällighetens  extraparkering  är  endast  avsedd  för  samfällig-

hetens  boende  och  gäster.  För  att  parkera  här  krävs

parkeringstillstånd.  Varje  fastighetsägare  har  fått  ett  antal  P-

kort  att  låna  ut  till  sina  gäster  så att  de kan  lägga  korten  i sina

fordons  framrutor.  P-korten  ska  också  användas  om  boendes

egna  fordon  parkeras  här.

Att  reglerna  följs  ansvarar  vi  alla  för.  I soprummet  finns  en

plastficka  med  lappar  att  sätta  på  bilar  som  olovligen  står  på

vår  extraparkering.

Postlådor

Varje  enskild  fastighetsägare  ansvarar  för  sin  brevlåda.  Ivårt

område  finns  anvisade  platser  för  varje  brevlådas  placering.



Släpkärra

Samfällighetens  släpkärra  förvaras  i en carport  norr  om  ena

garagelängan.  Instruktioner,  nyckel  och  bokningsschema  finns

i förrådet  bakom  tvätthallen.  (Se kontaktlista.)

Snöröjning  och  sandning

Våra  gemensamma  vägar  och  parkeringsytor  plogas  och

sandas  av  en anlitad  entreprenör.  Efter  varje  vinter  sopas

sedan  dessa  ytor  av  samma  entreprenör.  För  att  underlätta  den

maskinella  sopningen  hjälps  vi  alla  åt  att  sopa  vid  våra  enskilda

hus  samt  på de gräsytor  där  grus  kan  ha  samlats.

Sandning  och  skottning  på  egna  tomten  gör  varje

fastighetsägare  själv.

Soprum

I samfällighetens  gemensamma  soprum  finns  kärl  för  vanliga

hushållssopor  samt  för  plast-  och  pappersförpackningar.

Speciella  tunnor  och  pappåsar  används  för  matavfallet.  För  atti

möjligaste  mån  undvika  dålig  lukt  och  maskbildning  är  det

viktigt  att  matavfallet  är  så torrt  som  möjligt  samt  att  påsarna

är  ordentligt  stängda.  Dessutom  bör  matavfallstunnorna

rengöras  direkt  efter  tömningen  varje  vecka.  Det  är  en uppgift

som  vi  tar  ett  gemensamt  ansvar  för.

Utförliga  anvisningar  om  hur  rengöringen  görs  har  delats  ut  till

alla  fastighetsägare  och  finns  anslagna  intill

matavfallstunnorna.  Där  finns  även  schema  för  rengöringen

som  man  bokar  in  sig  på.  Sommartid  ingår  rengöringen  i

schemat  för  gräsklippning  och  ogräsrensning.

Isoprummet  förvaras,  förutom  sopkärl,  även  stegar,

gräsklippare,  skottkärra  och  liknande  utrustning  som  vi  äger

tillsammans.  Privata  redskap  får  inte  förvaras  där.



Styrelse

Styrelsen  består  av  fyra  ordinarie  ledamöter  och  fyra

suppleanter.  Ordföranden  väljs  direkt  av årsstämman  för  ett  år

i taget.  Övriga  ledamöter  har  vanligen  en mandattid  på  två  år

och  väljs  också  av  stämman.  Beslut  om  fördelning  av

arbetsuppgifterna  tas  sedan  av styrelsen.  Styrelsen  ansvarar

för  samfällighetens  ekonomi  och  förvaltning.  Styrelsemöten

hålls  normalt  åtta  gånger  per  år, inklusive  ett  första

konstituerande  möte.  Frågor,  synpunkter  eller  motioner

lämnas  eller  skickas  per  e-post  till  ordförande  eller

sekreterare.

Styrelsens  aktuella  ledamöter  och  suppleanter  finns

förtecknade  ilistan  över  kontaktpersoner.

Städning

Vi  har  en  gemensam  städdag  på  våren  och  en  på  hösten.  Då går

vi  över  gemensamma  ytor,  lekplats,  rabatter  och  buskar  samt

åtgärdar  sådant  som  är  aktuellt  för  säsongen.  Det  är  självklart

trevligast  och  mest  effektivt  om  så många  som  möjligt

medverkar.  Städdagarna  är  även  ett  givande  tillfälle  att  träffas

och  prata  om  gemensamma  angelägenheter.  I samband  med

vårens  städdag  anordnas  en  grillkväll  dit  alla  i samfälligheten

är  välkomna.

Under  vårens  och  höstens  städdagar  hyr  samfälligheten

containrar  för  attiförsta  hand  gemensamt  trädgårdsavfall  och

annat  ska  kunna  samlas  ihop  och  köras  bort.  När  den

gemensamma  städningen  är  över  går  det  bra  att  fylla  på

containrarna  med  eget  skräp  - men  inte  före.  Den  som  har

mycket  skräp  rekommenderas  att  ta  hand  om  det  på  annat  sätt,

eventuellt  genom  att  använda  samfällighetens  gemensamma

släpkärra.



Trafik

Samfälligheten  är  byggd  för  att  vara  bilfri  och  barnvänlig.  De

smala  vägarna  bör  inte  trafikeras  av  motorfordon  annat  än  vid

i- och  urlastning.  Rekommenderad  hastighet  är  gångfart.

Parkering  av  fordon  hänvisas  till  parkerings-  och

garageplatser.

Tvätthall

Till  förfogande  för  alla  boende  finns  en  tvätthall  för  bilar.

Hallen  bokas  på  bokningsschema  i förrådet  bakom  tvätthallen.

Rensning  av spolbrunnen  genomförs  årligen  av  en  extern

entreprenör.  I förrådet  bakom  tvätthallen  förvaras  utrustning

att  låna  som  högtryckstvätt,  dammsugare,  bord  och  stolar.

Vatten  och  avlopp

VA-anläggningen  för  samfällighetens  fastigheter  är  gemensam

och  kostnaden  för  förbrukningen  ingår  i kvartalsavgiften.

Samtliga  vatten-  och  avloppsledningar  i samfällighetens  mark

ägs och  förvaltas  av  samfälligheten.  Vattenmätare  är  placerade

i förrådet  bakom  tvätthallen.

Vattenförbrukningen  är  en stor  utgiftspost  för  samfälligheten

och  det  ligger  därför  i allas  intresse  att  vi  hjälps  åt  att  hålla

nere  förbrukningen.  Varmvattenberedningen  (uppvärmningen

av  kallvatten)  görs  lokalt  genom  respektive  fastighets

fjärrvärmecentral.

Underhålls-  och  förnyelsefond

Varje  samfällighet  måste,  enligt  lagen  om  samfälligheter,  ha  en

underhålls-  och  förnyelsefond.  Till  vår  fond  avsätts  årligen  ett

belopp,  som  årsstämman  beslutar  om,  för  reparation  och  för-

nyelse  av  vår  gemensamma  egendom.  En enskild  fastighets

andeli  fonden  kan  inte  utbetalas  i samband  med  ägarbyte.



Årsstämma

Samfällighetens  ordinarie  årsstämma  hålls  under  februari

månad.  Styrelsen  för  samfälligheten  ska  göra  en skriftlig

kallelse  till  årsstämman  som  delas  ut  till  alla  fastighetsägare

senast  två  veckor  före.  Vilka  ärenden  som  kommer  att  tas  upp

på stämman  ska  tydligt  framgå  av kallelsen  liksom

mötesplatsen.

Motioner  till  stämman  kan  lämnas  in  till  styrelsen  när  som

helst  under  året  men  senasti  mitten  av januari,  så att  styrelsen

hinner  bearbeta  motionerna.  De ska  sedan,  liksom

förvaltningsberättelsen,  finnas  tillgängliga  för  samfällighetens

medlemmar.

Beslut  om  ansvarsfrihet  för  det  gångna  verksamhetsåret  och

budget  för  kommande  verksamhetsår  tas  av årsstämman.  Den

löpande  verksamheten  sköts  av styrelsen.
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