KALLELSE
Medlemmarna i Mungasjöns samfällighetsförening kallas till extra stämma.
När: Lördagen den 30 september kl. 11.00. Mötet beräknas ta en timme. Vid regn ta med paraply.
Plats: Dansbanan i Munga. Registrering och kaffe mellan 10.30 och 11.00.
Dagordning
01 Extrastämmans öppnande
02 Mötets behörighet
03 Val av ordförande för extrastämman
04 Val av sekreterare för extrastämman
05 Val av 2 justerare samt 2 rösträknare
06 Godkännande av dagordningen
07 Framställan av styrelsen
08 Övriga frågor
09 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
10 Mötet avslutas
Vid omröstning gäller följande på extrastämman:
Talongen på denna kallelse lämnas till funktionär vid mötesplatsen. När talongen lämnas erhåller
fastighetsägaren ett röstkort som ska visas vid omröstning. Endast den som fullgjort sina skyldigheter
beträffande årsavgift har rösträtt. Fullmakt lämnas vid mötesplatsen. Ombud får endast företräda en
medlem.

Denna del avskiljes och lämnas till funktionär vid
extrastämman

Fastighetsbeteckning: ………………………………

Fastighetsägare: ……………………………………………………………………….

Framställan från styrelsen
Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Mungasjöns samfällighet pågår.
Vid årsmötet beslutades att en detaljplan skulle tas fram för den då beräknade summan på ca 350 000.
Styrelsen och framtidsgruppen har under vår och sommar haft kontakt med konsulter på Tyréns samt
Västerås stadsbyggnadskontor.
Prisbilden har sedan dess höjts genom extra utgifter från Västerås stadsbyggnadskontor. Kostnaderna har
från deras sida missats att kommunicerats och fanns därmed inte med i den ursprungliga budgeten. Det rör
sig bland annat om en större kostnad för karta samt en avgift som Västerås stad tar ut för handläggning av
planarbetet.
Den ökade summar beräknas vara mellan 180 000 och 230 000 kr.
Aktuella kostnader
Konsultkostnad (Tyréns): 320 000 kr
Fastighetskarta (Västerås stad): 80 000 kr
Fastighetsregister (Västerås stad): 5 000 kr
Planavgift (Västerås stad): 150 000 kr
Totalt: 555 000
Kostnaderna täcks av egna medel.
Styrelsen önskar samfällighetens medlemmars godkännande om eventuella extra kostnader i arbetet med
att ta fram detaljplanen, styrelsen föreslår ett mandat från föreningen upp till 600 000 kr.

FULLMAKT
För ..................................................................att företräda
(Ombudets namn)
fastigheten...................................vid extrastämman i
Mungasjöns Samfällighetsförening den............................
Ort......................................datum.....................
Fastighetsägare 1:........................................................
Namnförtydligande:.....................................................
Ort................................datum.....................
Fastighetsägare 2:........................................................
Namnförtydligande:.....................................................
Ort......................................datum.....................
ev. fler ägare:...............................................................
Namnförtydligande:.....................................................
Ort......................................datum.....................
ev. fler ägare:...............................................................
Namnförtydligande:.....................................................
OBS! Alla ägare av fastigheten måste godkänna fullmakten och att ett ombud bara får
företräda en medlemsfastighet.

