
 
 

K l a c k s p a r k e n 
_____________________________________________ 

 

Nyhetsbrev för medlemmarna i Klackringens Samfällighet. Detta  

informationsblad kan även läsas på http://www.klackringen.se. 

 
Ansvarig utgivare: Styrelsen, Klackringens Samfällighet 

___________________________________________________________________________ 

 

 

¤ HEM - Fjärrvärmen och betalningar 
 
Ändrade rutiner 
 

Efter samråd med HEM har vi kommit fram till att alla husägare går över till 
att betala fjärrvärmen direkt till HEM fr.o.m. ett gemensamt datum istället 
för som tidigare informerats i samband med vars och ens inkopplingsdag.  

 
Datumet är inte fastställt utan beror på när alla är inkopplade fullt ut och 

fått sin mätare fjärrinstallerad. Det troliga datumet blir någonstans 15 
november eller 1 december. Ni får besked senare. 
 

Detta innebär att fram till dess betalar ni fortsatt till Klackringens 
samfällighetsförening. Månadsavgiften är då 1200 kr/månad from 

september då vi tog bort reperationsfonden. 
  
Till er som i september betalade enligt principen 32 kr/dygn, får då istället 

betala in mellanskillnaden upp till 1200 kr i oktober istället.  
 
Exempel: XX betalade 737 kr i september. Betala då i oktober 1200 kr + 

(1200 – 737) = 463 kr, dvs 1200 + 463 = 1663 kr. 
 

 

http://www.klackringen.se/


¤ Garagelängorna 
 

Roligt att se att dessa har iordningsställts på ett bra sätt MEN det vore bra 
om man kunde samsas om en färg på respektive länga. Det bästa hade 
naturligtvis varit om alla längor i föreningen hade samma färg… 

 
OBS ! På förekommen anledning så vill vi påpeka att föreningen bara 

står för materialet till regnvattenanordningar som stuprör, hängrännor, 
mm – ej arbetskostnad! 
 

 

  
 
¤ Fiber 

 
Halmstad Stadsnät anlitar en underentreprenör för att koppla in fibern till 

oss. De kommer att kontakta respektive husägare som avtalat om inkoppling 
ca 10 dagar före installationen och gå igenom med dig kring detta vad som 
gäller. 

 
Därefter är det upp till dig själv att välja tjänster att koppla in. Se Halmstad 

stadsnäts hemsida under ”Tjänsteguiden”. Utöver denna ”Tjänsteguiden” har 
vi också fått information( i brevlådan bl.a.) om att Com Hem också kan 
erbjuda tjänster. 

 
Vi har inte något exakt datum när installationen sker, men det har sagts att 
det sker i anslutning till att fjärrvärmen är klar d.v.s. ca 1 november. 

 
 

¤ Snöröjning 
 
Styrelsen för diskussion med Boa-Ture ang snöröjningen då det inte var 

mycket till snöröjning förra säsongen när det väl kom snö… 
 

 
 



¤ TV-frågan 
 

Denna fråga hanteras dels i den gemensamma TV-paraply-föreningen med 7 
föreningar anslutna och dels i vår egen samfällighetsförening. Vi hoppas ha 
framme ett förslag att presentera och fatta beslut om på den preliminära 

stämman den 31 oktober. 
 

¤ Reperationsfonden 
 
Fonden uppgår per 2013-08-31 till 152.000 kr och fylls nu längre ej på. Vi 

kommer att kalla till en föreningsstämma preliminärt torsdagen den 31 
oktober 2013 för att behandla frågan om vad vi ska göra med fonden. 
 

Särskild kallelse till denna stämma kommer senare. 
 

¤ Extra årsstämma 
 
Preliminärt den 31/10.  

 
¤ Hemsidan – http://www.klackringen.se 
 

All viktig info läggs upp här. Har du frågor eller undrar över något – kolla 
FAQ som uppdateras löpande. 

 
Kom gärna med konstruktiva idéer samt bidra med bilder/text/mm. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.klackringen.se/

