
I detta brev samt bifogade stadgar samt 
trivsel/ordningsregler finner du för dig 
värdefull information gällande samfäl-
lighetsföreningen.
Grunden för samfällighetens verksamhet 
är dess stadgar vilka bifogas detta brev. 
Beslut rörande samfällighetens verksam-
het sker vid årsstämma vilken hålls varje 
år i april månad då också vanligtvis årets 
första ”arbetsdag” genomförs. Verkstäl-
lande organ för de beslut som fattas på 
stämman är styrelsen. Vilka som ingår i 
denna finns anslaget på Samfällighetens 
anslagstavla vid infarten till området. 

Din fastighet ingår i Ramsnäs Fastighets-
förening vilken är en sammanslutning av 
delägarna i samfälligheten.
 

Vi hälsar därför dig som nybliven 
fastighetsägare varmt välkommen till 
denna.

Där finner du också kontaktuppgifter 
till de personer som ingår i styrelsen.
På anslagstavlan finner du också an-
nan värdefull information så som t.ex. 
namn och kontaktuppgifter till person-
er utsedda att ansvara för föreningens 
gemensamma anläggningar så som t.ex. 
vattenverket och bryggor. När det gäller 
de senare har varje fastighetsägare rätt 
till en båtplats vid brygga. 
Är du intresserad av en sådan skall du 
vända dig till ansvarig för den brygga 
du är intresserad att ha båtplats vid.

RAMSNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Vänligen, 
Styrelsen för Ramsnäs Samfällighetsförening

Till sist...
hoppas och tror vi att du kommer att trivas 
på Ramsnäset och inom föreningen. Vi har 
ett fantastiskt område att trivas på och vårda 
gemensamt. 
Har du frågor eller synpunkter är du alltid 
välkommen att vända dig till någon inom 
styrelsen.



Samfälligheten disponerar över 
gemensamma ytor, anläggningar 
etc. inom området vilka kräver ge-
mensamma arbetsinsatser. Varje vår 
och höst äger därför en för samfäl-
ligheten gemensam arbetsdag rum då 
vi lägger i respektive tar upp bryggor, 
vårdar gemensamma ytor, anläggnin-
gar etc. Datum för arbetsdag anslås 
på anslagstavlan. 

De som deltar på arbetsdag får re-
ducerad årsavgift. Vår förhoppning 
är förstås att också se dig som delta-
gare dessa dagar. Arbetsdagarna är 
en möjlighet att träffa andra inom 
föreningen vilket också gäller för 
andra gemensamma aktiviteter som 
genomförs inom föreningen så som 
t.ex. gemensamt midsommarfirande, 
valborgsfirande m.m.

FISKEVATTEN
Inom området disponerar vi ett gemensamt 
fiskevatten. 
Regler – bestämmelser för vad som gäller vid 
fiske finns angivna i föreningens ordningsre-
gler. Var noga med att följa dessa regler. Se ock-
så till att du har kännedom om de regler som 
gäller för allt fiske i Hjälmaren. Vid osäkerhet 
beträffande vad som gäller för fiske inom områ-
dets vatten så kan du vända dig till någon inom 
styrelsen. Fiskegränser finns markerat på karta 
på anslagstavlan.

INFORMATION
från styrelsen, protokoll etc. finner du alltid 
anslagna på föreningens anslagstavla. Du kan 
också om du så önskar få information från 
styrelsen utskickat till dig via mail. Meddela i så 
fall styrelsens sekreterare din mailadress.


