Uppsala-Vreta Samfällighetsförening

Välkommen till Uppsala-Vreta samfällighetsförening!

Information
om
UppsalaVreta

Uppsala-Vreta samfällighetsförening bildades 2012 och omfattar 105 hushåll. I
samfälligheten finns ett flertal vägar (Mullvadsvägen, Igelkottsvägen, Uttervägen,
Lodjursvägen och Grävlingsvägen) och naturområden med två lekplatser. Inom
området finns också Vreta-Näs förskola. Samfällighetsföreningen består av fyra
gemensamhetsanläggningar (GA) som var och en omfattar en del av vår gemensamma
närmiljö eller av våra tekniska anläggningar. Varje GA har en kontaktperson, aktuell
kontaktinformation finns på samfällighetens hemsida www.vretaytternas.se.
Enklare skötsel av naturmark görs av fastigheter i utpekade ansvarsområden enligt
skötselplan. En kontaktperson kommer att finnas per område. Större åtgärder
ansvarar styrelsen för.
Vreta GA:4

Naturmark, grönområden och lekplatser;
Skötsel enligt plan som finns på hemsidan, nedtagande av träd, underhåll av
lekplatser.

Vreta GA:5

Vägar, vägbelysning, dagvattensystem och brevlådeställningar;
Rensning av diken och galler, klippning av diken, underhåll av vägbelysning,
snöröjning och halkbekämpning, underhåll av brevlådeställningar.

Vreta GA:6

Distributionsnät för konsumtionsvatten;
Drift och underhåll av ledningar och tryckstegringsstation.

Vreta GA:7

Distributionsnät för spillvatten;
Drift och underhåll av ledningar och pumpstationer.

Om du ser saker som bör åtgärdas kontakta gärna styrelsen via hemsidan. Det kan gälla
gatubelysning som inte fungerar, träd som kan utgöra en fara och som behöver tas ner,
lekparksutrustning som behöver lagas etc.

Vatten och avloppsförbrukning
Kostnader för vatten och avloppsförbrukning ingår inte i föreningsavgiften. Föreningen ansvarar
dock för debitering av vatten och avlopp. Förbrukningen förskottsdebiteras med en
schablonförbrukning per kvartal. En gång per år sker avläsning av varje fastighets
vattenmätarställning och en justering görs mot verklig förbrukning.
Varje fastighet måste ha en vattenmätare installerad.

Ekonomisk förvaltning via Fastum (tidigare namn UBC)
Företaget Fastum hjälper oss med vår ekonomiska förvaltning. Samtliga fakturor för avgiften och
vattenförbrukning kommer från dem.
Vid frågor rörande era avier och avgifter, vänligen kontakta Fastum/Kundsupport tel 018-56 32 40.
E-post: kundsupport@fastum.se

Städdag
Vi träffas alla en dag på våren och eventuellt en dag på hösten för att arbeta, städa, fika, grilla korv
och umgås. Vi hoppas att du vill engagera dig i vår förening.

Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och skötsel och består av fem ordinarie ledamöter och
minst två suppleanter. Vilka vi är, kontaktinformation, och föreningens stadgar hittar du på
hemsidan. Har du frågor, tveka inte att kontakta någon av oss. Vid frågor rörande era avier och
avgifter, vänligen kontakta Fastum. Glöm inte heller att komma till föreningsstämman som hålls i
mars varje år.

Titta ofta på vår hemsida, www.vretaytternas.se
Varje medlem i föreningen rekommenderas att skapa inloggningsuppgifter till hemsidan. Det är
vår huvudkanal för information. Som medlem räknas alla personer som äger en andel eller del av
en andel i föreningen. I ett hushåll kan det därför finnas flera personer som är medlemmar i
föreningen. Alla medlemmar har rättighet och möjlighet att skapa inloggningsuppgifter till
webbsidan. Minst en person från varje hushåll bör skapa inloggningsuppgifter.

Midsommar och andra aktiviteter
Engagera dig gärna i sociala och roliga aktiviteter i området och i övriga Vreta. Midsommarfirandet
på ”Ängen” är en sådan aktivitet. Andra aktiviteter välkomnas också. Styrelsen tar inget ansvar för
annat än det som direkt berör samfällighetsföreningens uppgifter.
Titta gärna in på vår hemsida. www.vretaytternas.se
Det finns kanske andra saker du undrar över? Ta en titt på hemsidan, skicka ett mail eller slå en
signal till någon i föreningen så kan vi säkert hjälpa dig.

Hoppas att ni kommer att trivas här. Vi ses!
Med vänliga hälsningar/ Styrelsen, Uppsala-Vreta samfällighetsförening
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