
Till våra medlemmar   Åre 2020-01-01 

 
Välkommen till Sadelns Samfällighetsförening. 
Samtliga fastighetsägare i Sadeln/Västra Björnen är genom en lantmäteriförrättning anslutna till Sadelns 
Samfällighetsförenings gemensamhetsanläggning Åre-Svedje GA:23, nedan kallad Samfälligheten. 
Samfälligheten ansvarar för underhåll och drift/skötsel av vägar, vägbelysning, VA-nät, Internet, Kabel-TV 
samt avfallshantering inom området. För detta arbete tar Samfälligheten ut en medlemsavgift som 
baseras på andelstal som fastställs per lägenhet.  
 
Medlemsavgift 

För räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31 är medlemsavgiften 12.000 kronor per andel (1,0) Avgiften 
debiteras ut kvartalsvis i förskott. Fakturan skall betalas inom 30 dagar. Betalas inte fakturan i rätt tid 
skickas 1 påminnelse. Därefter överlämnas fordran till inkassoföretag. Kostnad för påminnelse, inkasso 
och ränta debiteras medlem på nästkommande faktura.  
 
Följande andelstal gäller 

 För obebyggd fastighet utan väg är andelstal 0,1. 

 För obebyggd fastighet med väg är andelstal 0,3. 

 När bygglov har beviljats fastställs nytt andelstal för drift, som är beroende av antalet 
lägenheter och dess storlek: 
 
<90 m2  = 1,0  
90-120 m2                = 1,3 
120-200 m2 = 1,6 
>200 m2 = 1,9 

 
Då bygglov erhållits skall följande uppgifter omgående skickas till Samfälligheten 

 Antal lägenheter. 

 Storlek på resp. lägenhet. 

 Maila till e-post: carina@progredo.se 
 
Hushållssopor 

Vanliga hushållssopor sorteras i kärl som placerats ut vid infarten till området. 
 
Byggavfall och grovsopor 

Under byggnationen tar fastighetsägaren hand om sitt byggavfall och fraktar det till återvinningsstation i 
Järpen eller Staa (väster om Duved). Öppettider framgår av Åre Kommuns hemsida. Detsamma gäller 
möbler, vitvaror, TV-apparater etc. 
 
Parkeringsplatser 

Fastighetsägaren skall själv underhålla parkeringsplatserna. Det ingår inte i Samfällighetens åtaganden 
att hyvla och grusa parkeringsplatserna. Däremot ingår snöröjning av parkering och infarter som är i direkt 
anslutning till vägen. I Samfällighetens åtagande ingår att åtgärda skador efter snöröjning. Samfälligheten 
ansvarar för snöröjning först när fastigheten är färdigbyggd och slutbesiktigad. Medlem meddelar själv 
entreprenören detta. 
 
Preparerade skidspår ÅreBjörnen 

Skötseln och underhåll av skidspåren i ÅreBjörnen sköts av SkiStar. Spårkort köps i automat på plats, 
SkiStars liftkortsförsäljningsställen, ÅreBjörnens Skidcenter och SkiStars hemsida. 
 
Samfällighetens mark 

På Samfällighetens mark får det inte ske någon trädfällning, nedskräpning, giftbesprutning, utfyllning med 
jord eller sten utan godkännande av Samfällighetens styrelse. Samfällighetens mark är all parkmark och 
all mark utanför de egna tomterna. Överträdelse medför krav på ersättning för återställande. 
 



 
Försäljning av fastighet 

Vid försäljning av fastighet skall alltid uppgifter om nya ägares namn, adress, telefon, mailadress och 
personnummer/organisationsnummer meddelas till Progredo, e-post: carina@progredo.se.  
Görs inte detta debiteras 500 kr i eftersöksavgift på den ägare som finns registrerad hos Progredo. 
 
Postlådor 

Låsbara postlådor är uppsatta vid infarten till området. Progredo administrerar uthyrning av dessa. Priset 
är 200 kr som startavgift samt 100 kr per år i hyra. 
 
Mailadresser 

För att underlätta kommunikationen till medlemmarna, ber vi i styrelsen alla medlemmar att meddela en 
mailadress till Progredo (helst inte en arbetsmail utan en privat). 

 
Hemsida 

På hemsidan www.aresadeln.se finns det en egen flik för Samfälligheten med information för 
medlemmarna.  
 
Kabel-TV 

Samfälligheten samarbetar med ÅreBjörnens Samfällighet och delar på ett gemensamt abonnemang. Det 
finns nu ett 20-tal kanaler att välja på. Avgift för abonnemanget ingår i Samfällighetens årsavgift. 
 
Internet 

Nu är vi anslutna till SkiStars fiber. Inom Sadeln har vi ett eget nät. Samfälligheten erbjuder anslutning för 
en engångskostnad av 5000 kr. Då ingår modem med trådlös router, IP-adress samt inkoppling.  
Avgift för abonnemanget ingår i Samfällighetens årsavgift. Beställ direkt av Jarmo Körkkö på Cygate.  
 
Vatten- och Avloppsanläggning 

Nya regler gäller för hantering av VA. Brattlands Åkeri AB är den enda entreprenör som har rätt att utföra 
arbeten på VA-anläggningen. Kontakta Brattlands Åkeri vid anslutning till systemet. Vid eventuella skador 
ska Brattlands genast meddelas. De sköter reparationer och underhåll av ledningarna. Inga andra 
entreprenörer har behörighet att utföra några arbeten på Sadelns VA-anläggning. Dricksvatten klassas 
numera som livsmedel, och särskild behörighet gäller därför. 
 
Kontaktpersoner 

 Administration och ekonomisk förvaltning sköts av Progredo AB,  
Carina Salming. Tel: 070-280 08 92, e-post: carina@progredo.se 

 Snöröjning och teknisk förvaltning sköts av Brattlands Åkeri AB, 
Jour Tel: 0647-303 92, e-post: info@brattlandsakeri.se 

 Sophantering sköts av Lundstams Återvinning Åre AB, 
Kontor Tel: 0647-310 42, e-post: info.are@lundstams.se  

 Kabel-TV sköts av Åre Parabol & Antenn AB,  
Tomas Baecklund, 070-568 78 00, e-post: tomas.parabol@gmail.com 

 Internet och modem beställs av Cygate AB, 
Jarmo Körkkö, 076-762 68 25, e-post: jarmo.korkko@cygate.se 

 Styrelseordförande är Lennart Blom, e-post: lennart.blom1952@gmail.com 

 Sekreterare är Anders Ahlqvist, e-post: anders@bearpeak.se 

 Kassör är Lennart Blom, e-post: lennart.blom1952@gmail.com 
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