
 
 
 
 
 
Förtydligande information om medlemshöjning 
 
 
I informationen vi nyligen skickade ut till er inser vi att vi kunde ha varit än mer tydliga och 
transparenta om varför vi anser att vi behöver höja medlemsavgiften redan fr o m den 1 sept och 
inte invänta till stämman, 4 januari 2023.  
 
Vi som styrelse har det yttersta ansvaret för ekonomin - stämman ska såklart vara delaktig och 
kommer att få all detaljerad information i januari. Självklart kommer våra revisorer att granska oss 
tillsammans med vår ekonomigrupp. 
 
Nu är i princip hela området utbyggt och vi beräknar att ytterligare fastigheter kan tillkomma, som på 
sikt ger intäkt till samfälligheten. Vi kommer även på stämman i januari att lyfta tankar om 
finansiering av breddning av vägen för gående, samt asfaltering och fler miljöstationer i vårt område. 
 
Men här och nu, så trots de inkomster vi har fått på de tillkommande lägenheterna samt arbetet med 
justeringsfaktureringen förra året där vi korrigerade andelstalen, så täcker tyvärr det inte våra 
driftkostnader tillräckligt. Tidigare år har vi haft extra ordinära intäkter som har balanserat de höga 
driftkostnaderna. 
   
Det beror på att: 

• Vi har under flera år haft ett negativt kassaflöde i löpande drift. 

• Det har skett kraftiga höjningar i driftskostnader, drivmedel och löner. 

• Vi har fått större utgifter än beräknat för underhåll och reparationer.  

• VA kostnaderna ökar och kommunen har ökat priset med drygt 10% de senaste åren, 
Samfälligheten har dock inte ökat avgiften. 

• Snöröjningen påverkas mer kvm som tillkommer p g a av nya fastigheter och ytor att snö- och 
halkbekämpa.  

• Omvärlden förändras och inflationen är tydlig i år och vår bedömning är att vi måste säkra 
budget 22/23 redan nu. 

 
Vi har under året sett över samfällighetens kostnader och bl a så har vi lyft ut skötsel av brunnar och 
dammar från avtalet med Reaxer och lagt på vår driftschef Roger att ansvara för detta som för 
samfälligheten innebär en lägre kostnad. 
 
Vi i styrelsen ser en rad förbättringsområden för att säkerställa och vidareutveckla vårt fina Sadeln. 
Vår bedömning är att kostnadsmassan vi har för löpande drift är relevant idag och våra planer för 
vägbreddning, asfaltering och miljöstationer måste också finansieras för denna planering och 
projektering. 
 
Vänligen  
 
Styrelsen Sadelns Samfällighet 
styrelsen@aresadeln.se 
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