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Gemensam avfallsfaktura  

Vi påminner om att från och med 1 januari 2022 går fakturan för sophanteringen över till en samlad 

faktura för alla hushåll. Det innebär att enskilda hushåll inte längre får sin faktura i brevlådan utan 

sopavgiften kommer att betalas via samfällighetsavgiften. 

 

I och med detta kommer även kommunen att ta betalt efter vikt på våra sopor.  

Vi vill därmed uppmana alla att endast slänga hushållsavfall i sopkärlen. ALL återvinning såsom glas, 

papper, trädgårdsavfall mm ska INTE slängas i sopkärlen.  

Sopavgiften blir högre ju mer soporna väger. Vilket i sin tur leder till att en större del av 

samfällighetsavgiften behöver gå till sopavgift. 

 

 

Samfällighetsavgiften  

Vi påminner också om att samfällighetsavgiften ska betalas i förskott varje månad. Pengarna för 

nästkommande månad (1100 kronor) ska finnas på samfällighetens konto SENAST den sista i varje 

måndad. (December månad betalas senast den 30/11 osv.) 

 

 

Laddning av elbil/laddhybrid 

Det är INTE TILLÅTET att ladda sin elbil/laddhybrid i samfällighetens urtag! Såsom i garagen eller i annat av 

samfällighetens urtag. 

Det verkar som att en del medlemmar inte följer detta. Vilket leder till att vi alla får vara med och betala 

på dessa enskilda medlemmars laddning. I praktiken betalar hela samfälligheten för dessa medlemmars 

bilåkande. Vilket är oacceptabelt. 

Styrelsen kommer självfallet att se över vilka som laddar sin elbil/laddhybrid i garagen. Och även påtala 

detta för den enskilde. Vi uppmanar alla som ser elbilar/laddhybrider laddas i garagen att dra ur sladdarna 

ur elurtaget. 

 

 

Uppställning av bilar/släpvagnar 

Bilar som av olika anledningar inte är körbara och diverse släpvagnar är inte tillåtna att ställas upp på våra 

gemensamma parkeringsplatser. Även dessa kommer, återigen, att ses över och ägarna kontaktas. Sedan 

informeras kommunen som fraktar bort dessa fordon om ägarna själva inte flyttar de. Det är självfallet 

inte heller OK att byta plats inom Gräsåker på sitt uppställda fordon, för att ”låtsas” som att fordonet inte 

står uppställt. 

 

 

 

 

Styrelsen önskar alla GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! 

 


