
Skeppsviks Samfällighetsförening

Underlag för debitering av vattenavgift 2022 Namn:

Ifylles av samtliga fastighetsägare, en för varje

fastighet och returneras snarast, dock Fastighet 7:

senast den 31 maj 2022 till:

Skeppsviks Samfällighetsförening Adress i 

Tackelvägen 2A Skeppsvik:

611 76 NÄVEKVARN

eller lämnas i föreningens brevlåda på huset vid gångvägen mellan Tackel- och Skonertvägen

eller sänd en scannad version av den ifyllda blanketten till info@skeppsvik.net

1 Mätarställning vattenmätare, gäller även byggnad med avstängt vatten.

exempel på en vanligt förekommande  typ vattenmätare, andra typer kan finnas

Läs av detta fält på din vattenmätare, 

endast hela kbm anges

Mätare hus kbm Datum

Ev. ytterligare mätare kbm Datum

Mätarbyte eller nyinstallation som ägt rum efter att underlaget för debitering Mätaren i exemplet ovan visar 215 kbm

av vattenavgiften för 2020 lämnats in.

Mätarställning gamla mätaren kbm Datum

Mätarställning nya mätaren kbm Datum

2 Fastigheten är ej bebyggd

Ingen byggnation sker f n

Byggnation äger rum och byggvatten har tagits ut fr o m den (1 000 kr - max 1 år)

3 Fastigheten är bebyggd men saknar vattenmätare.

Schablonavgift debiteras med 8 000 kr för permanentboende och med 4 000 kr för fritidsboende

om uppgift om mätarställning ej lämnats före den 30 juni 2022

4 Ventil (servis) för avstängning av inkommande vatten vid tomtgräns. 

Information för inventering av status på servisventiler (SV)

Jag kan stänga av inkommande vatten vid tomtgräns JA NEJ, kranen stänger inte 

Jag hittar inte min servisventil(SV) för vatten

5 Fastighetsinformation Fyll i samtliga uppgifter, då detta används till registeruppdatering

Fastighetsägare

Permanent bostadsadress

Telefonnummer Bostad/Mobil

e-postadress

Önskas fakturan med e-post JA  NEJ

Vid svar Nej skickas fakturan som tidgare med brev er bostadsadress 

e-post adress för faktura (endast en adress möjlig)

Är någon mantalsskriven på fastigheten, används för debitering av sopavgiften

JA  NEJ

Jag samtycker till att samfällighetsföreningen registrerar min e-postadress och håller denna tillgänglig i föreningens

medlemsregister som förs av styrelsen. E-postadressen registerhålls för att kunna användas vid informationsutskick

och vid kallelser från styrelsen till medlemmarna. 

JA  NEJ

Fastighetsägaren ansvarar för att korrekta uppgifter beträffande vatten och adresser lämnas, att ägarbyte

rapporteras till styrelsen, samt besked om registerhållning av e-postadress

Underskrift


