Stockholm 160425

Styrelsen informerar
Till samtliga medlemmar i Myrflodammens Samfällighetsförening,
En dryg månad har gått sedan årsstämman gick av stapeln och vi tänkte passa på att nå ut till
samtliga, även ni som inte kunde närvara. Som framgår av bifogat stämmoprotokoll så innehåller
styrelsen numera en del nya ansikten, och med detta kommer en del nya rutiner för hur vi kommer
att sköta verksamheten framöver.
Den första ändringen, vilken ni nu tar del av, är att samfällighetsavgiften nu kommer som en faktura
till var och en. Detta då vi lagt en stor del av det löpande ekonomiarbetet på PwC, och dessutom
försöker att effektivisera arbetet i möjligaste mån. Ni kommer på fakturan att se att vi enbart har
bankgiro, då vi stängt ner plusgirot i syfte att samla hela föreningens ekonomi på ett ställe.
Vi har dessutom gått över till helt elektroniska betalningar för föreningens leverantörsfakturor, och vi
kan ta fram elektroniska bokslut löpande för att hålla koll på ställningen.
Som vi beslutade på förra årets stämma kommer vi nu att göra en extra debitering om 2 500 kr som
står som en separat post på fakturan, i syfte att ta höjd för den upprustning av vägen som kommer
att behöva göras inom ett par år. Denna extra avgift kommer att debiteras under tre år.
Det är två anledningar till detta, dels att slippa debitera hela beloppet som en klump när det är dags
för upprustning, och att bygga en liten ”stridskassa” om det skulle uppstå omständigheter eller
möjligheter att göra något med kortare varsel. Den extra avgiften kommer att få en egen post i
redovisningen för att hålla hög tydlighet.
Vi kommer också att begränsa antalet utskick i den vanliga posten, och istället använda både
hemsidan och e-post för att kommunicera med medlemmarna. Vi har idag väldigt många
medlemmar där e-postadressen saknas, varför vi vill uppmuntra samtliga att skicka ett mail till:
magnus.stromer@gmail.com
Då kommer vi att kunna uppdatera registret och säkerställa att så många som möjligt kan ta del av
viktig information.
Vi har noterat att några betalat via den gamla debiteringslängden, betala då enbart de 2 500
kronorna och meddela detta på betalningen.
Väl mött i Myrflodammen!
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