Utträde och inträde i Malma Backes
samfällighetsförening samt Valsätra GA:8
samfällighetsförening i Uppsala
Utträde
Härmed begär
…………………………………………… med personnummer ………………… och
…………………………………………… med personnummer …………………
från och med den ………………………………………… utträde ut samfällighetsföreningen.
Vi lämnar följande bostad: Malma Backe ….
Vår nya adress blir ………………………………………………………………………..
Vi kan nås på följande telefonnummer: …………………………………………………..

Inträde
Härmed begär
…………………………………………… med personnummer …………………… och
…………………………………………… med personnummer ………………………
från och med den ………………………………………… inträde i samfällighetsföreningen.
Vår adress blir Malma Backe ……
Vi kan nås på följande telefonnummer: ………………………………………………………..

Carport
Utträde innebär att även hyran av en carport upphör. Carporten kan inte skrivas över till den nya
medlemmen utan denna kan söka om en carport.
Kontakta Fredrick Kifumba, Malma Backe 5D (telefon 073-645 30 60 eller mail
carport.samf@malmabacke.se) och meddela carportnummer. Här kan även ny medlem ansöka om
en carport.

Vattenförbrukning
Vid tidpunkt för ifyllande av blanketten uppvisade mätarna för kallt och varmt vatten följande
värden:
Kallt vatten: ………………………………………………
Varmt vatten: ……………………………………………..
Debiteringen av vattenförbrukningen regleras kvartalsvis i efterskott. Förbrukning över genomsnitt
debiteras husägaren, förbrukning under genomsnitt krediteras husägaren. Vi intygar genom våra
underskrifter att reglera eventuell debitering eller kreditering oss emellan.

Husets värme och ventilationssystem
Husets värmesystem (d v s alla rör och radiatorer) tillhör samfällighetsföreningen och inga
förändringar i det får utföras utan styrelsens tillstånd. I några fall har radiatorer i badrum ersatts med
vattenburna handdukstork eller vattenburen golvvärme. Dessa till synes minimala ingrepp kan få
allvarliga konsekvenser för hela värmesystemet i ert och grannarnas hus.
Vad gäller ventilationssystem är våra hus försedda med MiniMaster som är ett ventilationssystem
med värmeåtervinning. Detta innebär att den luft som tas in i huset utifrån värms upp – detta för att
minska värmeförbrukningen. Ändras ventilationssystemet till ett utan värmeåtervinning riskerar man
för det första att få det kallare inomhus (särskilt när det blir extremt kallt ute). För det andra åsamkas
föreningen högre värmekostnader.

Underskrifter
Vi intygar genom våra namnteckningar att ha tagit del av ovanstående information.
Uppsala den ……………………………..
……………………………………… …………………………………………
(underskrift utträdande medlem) (underskrift utträdande medlem)
……………………………………… …………………………………………
(underskrift inträdande medlem) (underskrift inträdande medlem)
Utträdet godkännes Inträdet i samfällighetsföreningarna godkännes
Uppsala den …………………………
……………………………………… …………………………………………
(Styrelsemedlem Malma Backe samfällighetsförening) (Styrelsemedlem Valsätra GA:8
samfällighetsförening)
Den utträdande medlemmen svarar för att denna påskriva blankett är föreningens ekonomiska
förvaltare SBC tillhanda senast 1 månad innan utträdet skall äga rum. Adressen till SBC är: SBC, Box
226, 851 04 SUNDSVALL.

