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Vi har nu lagt över administrationen på HSB
Styrelsen har beslutat att
från och med 15 september 2014 köpa ekonomisk/
administrativ förvaltning
från HSB Nordvästra Skåne. I avtalet för den ekonomiska/administrativa
förvaltningen ingår bland
annat bokföring, bokslut
och årsredovisning, lönehantering samt avisering
av medlems- och vattenavgifter. För dig som samfällighetsdelägare och
medlem innebär tjänsten
att Carolina Håkanson,
carolina.hakanson
@hsbhbg.se,
tel dir 042-19 95 26
(växeltel 042 -19 95 00)
svarar för följande service
gentemot dig:

Avier för medlems - och
vattenavgift
Kravhantering
Autogiro
Medlemsregistrering
Bakgrunden till beslutet
att lägga ut administrativ
förvaltning är att styrelsen
var tvungen att hitta någon som kunde hantera
bokföring, bokslut samt
registrering av betalningar
i medlemsregister. Detta
då kassören som för tillfället hanterade dessa uppgifter mot ett fast arvode
inte längre kunde fortsätta
med dessa uppgifter.
Samtidigt letade styrelsen
också efter ett nytt program för medlemsregister.
Den tekniska lösningen för
det gamla registret tillhandahölls av en före detta
styrelsemedlem inte längre boende i området och
det fanns behov av ett
nytt register. Efter att vi

hört oss för både efter
registerprogram och bokföringstjänster så fastnade
vi för HSB som kunde tillhandahålla en helhetslösning med ekonomisk/
administrativ förvaltning
inklusive medlemsregisterhantering till ett bra pris.
HSB har nu hanterat den
första aviseringen och på
det stora hela så har det
gått riktigt smidigt med
tanke på den korta tiden
från beslut till att HSB administrerade den första
fakturan. Till nästa fakturautskick har vi bett HSB
komplettera fakturan med
information till våra medlemmar boende i utlandet
då det tyvärr på denna
första faktura inte fanns
information kring hur betalning görs från utlandet.
Finns alltid utrymme för
förbättring!

Bredbandsprojektet

Som ni redan har märkt så
har bredbandsprojektet tagit
fart och grävandet pågår för
fullt. Så vi hoppas ni kan ha
tålamod med de olägenheter
som kan uppstå.
Men vi tror att detta kommer
bli ett lyft för oss alla och för
vårt område.
Till er som ännu inte har hoppat på tåget så uppmanar vi
er att ta kontakt med Bjäre
kraft. Det finns kanske ännu
en chans för er att få vara
med trots att ni inte kom med
från början.

Vi vill härmed be er medlemmar att ge oss er E-post adress.
Vi framöver att skicka ut
våra medlemsbrev till er
via E-post. Därför kommer
vi att behöva era E -postadresser. Ni kan maila
Aurélié (registeransvarig)
på:
athomasic@hotmail.com

Till er som inte vill ta emot
medlemsbrevet via E -post så
går det utmärkt att läsa
medlemsbrevet framöver på
vår hemsida
www.vastersjon.se

Så här kommer det att se ut.

Västersjöns
Samfällighetsförening
Till Er som bor permanent: Nu
är det dags att redovisa Er vattenförbrukning:

Bastuvägen
266 97 Hjärnarp

Mätarställning 31/12 2014 : …………
Mätarställning 31/12 2013 : ……………

Tfn: 0431-455071
Mobil: 070-5715071
E-post: Styrelsen@vastersjon.se

Summa förbrukning: ……………
Tomt nr: ……………………………
Redovisning senast den 31/1 2015
Om förbrukningen överstiger 75 m3 så
blir ni skyldig att betala summan x 18
kr/m3. Dock som mest 100 x 18 kr. Ni
kommer att få en faktura på detta belopp, enligt den redovisning ni har uppgett. Vänta med att betala tills ni får en
faktura på det belopp som ni skall betala. Om ni inte redovisar något så får ni
en faktura på 1.800 kr

Vi finns på nätet!
www.vastersjon.se

Allt som har en början har ett
slut.
Kom tillfreds med det och allt
är väl.
Jack Kornfield

Klipp ur denna lapp och sänd till oss på adressen: Västersjöns Samfällighetsförening Bastuvägen 266 97 Hjärnarp.
Ni kan även maila er redovisning till:
vattenforbrukning @hotmail.com

Vi vill från styrelsens sida passa på att tacka för ett fint år.

Vi kan nu konstatera så här i de
sista självande månaderna att det
har varit ett fint år i år.
Både vädermässigt för oss alla och
för samfälligheten.
Vi är vid god kassa och de flesta
medlemmarna betalar i tid.
Dock finns det fortfarande några
som behagar betala försent eller
inte alls. De sistnämnda ser vi till att
Wisma har lagfört och därmed
tvingat in betalningar till föreningen.
I fortsättningen är det HSB som
kommer att lagföra och driva sådan
ärenden vidare till Kronofogden.
Till er som fortsätter med att betala
försent, ni skall veta att det blir en
påminnelse med extra påslag på
avgiften. Om sedan inte betalningen
kommer in så går det vidare till Inkasso.

Vidare så har valberedningen en
vädjan till er medlemmar att höra av
er till dom om det finns intresse för
att vara med i det framtida styrelsearbetet. Vi kan inte veta om nuvarande styrelse vill fortsätta i all tid
och evighet.
Dock har jag som ordförande sagt
att jag är villig att axla uppgiften
även nästkommande år om ni som
medlemmar vill ha mig i fortsättningen.
Valberedningen har telefon:
Christer Örning: 0431 – 455460 eller
070-5254000
Med vänliga hälsningar:
Torbjörn Klasson

Bildtext: Snälla —snälla det är
årsmöte i morgon och ingen vill
ställa upp!

