
 

Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309 

 
Föreningsstämma 2020-03-26 

 

 

 

Stämmohandlingar 



 

Särskilda punkter vid Årsstämman 2020: 
1. Förslag på extra avgifter för vissa anläggningar som beräknas 

gå med förlust.  
2. Beslut av debiteringslängder för 2014 och 2016. 
3. Påminnelse om begränsat tonnage från och med 

Jaktviksvägen från Sjövik och samtliga vägar tillhörande 
samfälligheten. Maxvikt 4 ton. Gäller under våren fram till att 
vägen bedöms vara stabil igen efter tjälen. Beslut tas i dialog 
med Luleå kommun. 
 

Röstkort – Fyll i och ta med till stämman 
Avser Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsmöte 26 mars 2020 i Bygdegården Kallax. 

Fastighetsbeteckning KALLAX………:…………… 
OBS! Är du inte ensam ägare till fastigheten måste du ha fullmakt från övriga delägare. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift fastighetsägare (samtliga fastighetsägare alt fullmakter) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

Fullmakt – Fyll i och ta med till stämman 
Avser Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsmöte 26 mars 2020 i Bygdegården Kallax. 

Fastighetsbeteckning KALLAX………:…………… 
OBS! Är du inte ensam ägare till fastigheten måste du ha fullmakt från övriga delägare. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift fastighetsägare (samtliga fastighetsägare alt fullmakter) 

……………………………………………………………………………………………………………
Namnförtydligande 



KALLELSE 
Härmed kallas samtliga fastighetsägare inom 
Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309, 
till föreningsstämma. 

Dag: Torsdag 26 mars 2020 kl 18.30 
Plats: Bygdegården, Kallax 

Rösträtt 
Röstberättigad medlem som är närvarande på föreningsstämman har en röst oavsett om 
hen äger en eller flera fastigheter. I fråga som har ekonomisk betydelse ska, om 
medlem begär det, medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas 
andelstal. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet får delta i 
förhandlingarna men inte utöva sin rösträtt innan hen betalat vad hen är skyldig. 

Ombud och fullmakt 
Medlems rösträtt kan utövas genom ombud med fullmakt med redovisad 
fastighetsbetäckning samt underskrift av medlem. Ombud får endast företräda en 
medlem.  
OBS! Finns det fler än en ägare och alla delägare inte deltar i stämman ska närvarande 
medlem ha fullmakt med redovisad fastighetsbeteckning från de frånvarande för att få 
rösta. Fastighet som ägs av juridisk person ska förevisa giltigt registreringsbevis. 

Välkommen! 
Bilagor:

• Förslag till Dagordning Bilaga 1 
• Verksamhetsberättelse 2019 Bilaga 2 
• Årsredovisning 2019 Bilaga 3 
• Revisionsberättelse 2019 Bilaga 4 
• Propositioner Bilaga 5 
• Förslag till verksamhetsplan, debiteringslängd

samt budget för 2020 Bilaga 6, 7, 8 



 

Bilaga 1 

Förslag till Dagordning 
       vid Kallaxhalvöns samfällighetsförenings årsstämma 2020 

§1  Årsmötets öppnande 
§2 Val av ordförande för stämman 
§3 Val av sekreterare för stämman 
§4 Mötets behöriga utlysning 
§5 Upprättande av röstlängd 
§6 Fastställande av dagordning 
§7 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
§8 Verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse för 2019 
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019 
§10 Framställning från styrelsen eller motioner från  

medlemmar 
§11 Förslag att godkänna 2014 års debiteringslängds totalbelopp med 

förfallodag 140430 samt att godkänna budget för 2014. 
§12 Förslag att godkänna 2016 års debiteringslängds totalbelopp med 

förfallodag 160430 samt att godkänna budget för 2016. 
§13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan inklusive förslag till  

 ersättning till styrelse och revisorer samt förslag till  
debiteringslängd och budget för 2020. 

§14 Val av ordförande för 1 år 
§15 Val av 2 ledamöter för 2 år, val av 2 ledamöter för 1 år  samt 

val av vägmästare 
§16 Val av två suppleanter för 1 år 
§17 Val av två revisorer för 1 år 
§18 Val av valberedning för 1 år 
§19 Information om investeringsbeslut vid Anl 12 Vattenverket. 
§20 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls  

tillgängligt 
§21 Avslutning 



Bilaga 2 
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Verksamhetsberättelse 2019-03-22 – 2020-03-26 för 
Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309 
 
Styrelsen för Kallaxhalvöns samfällighetsförening får härmed avge sin 
verksamhetsberättelse för det gångna budgetåret. 
 
Kallaxhalvöns samfällighetsförening, KSF, bildades 1991. Föreningen förvaltar 
anläggningssamfälligheter Kallax GA:14-24 samt GA 36 vilket består av 
anläggningarna 1- 13 som avser vägar, grönområden och vattenledningar förrättade 
1990 samt 2015. Totalt 192 fastigheter. Kommunens byggnadsplan för området 
upprättades 1964. Fem år senare, 1969, bildades Kallaxhalvöns Vägförening som 
var föregångaren till dagens samfällighetsförening.  
 
Anläggningar KSF 
Anläggning Område Anläggningsombud 
Anl 1 Stora vägen, Jaktviksvägen Anita Byström, ordf 
Anl 2 Björnhällevägen, Svedbergsvägen André Öberg, Hans Sandberg 
Anl 3 Öströmsvägen Tomas Patomella 
Anl 4 Sjöstråket Staffan Spendrup 
Anl 5 Småviltsvägen Sirpa Larsson 
Anl 6 Kallax Strandväg  Tomas Hansson  
Anl 7 Aspviksvägen  Bengt Jakobsson 
Anl 8 Jaktviksvägen Janne Häkkinen 
Anl 9 Smiths väg Helena Hellström 
Anl 10  Jaktviksvägen 35-40 Henny Kvamsdal 
Anl 11 Grönområde Styrelsen samt respektive anl inom  

  berört område 
Anl 12 Vattenverket Tomas Hansson, Tage Granberg 
Anl 13 Småviltvägen, vintervatten Bo Nilsson, Johan Nyberg 
 
Väsentliga händelser under 2019 

• Klargörande av avgiftshöjningen för Vattenverket anl 12.  
• Vattenverket anl 12. Offertförfrågningar har gått ut till ett flertal företag för byggnaden 

respektive utrustningen. Beslut om leverantörer tas under 2020. 
• Den del av vattenledningen inom anl 12 som frös vintern 2018 har under hösten 2019 

isolerats.  
 

Verksamhetsår – räkenskapsår 
Kallaxhalvöns samfällighetsförening höll föreningsstämma den 21 mars 2019 i Kallax 
Bygdegård. Antal röstkort 33 st. Kallelse till stämman skedde enligt stadgar minst 10 dagar 
innan stämmoförhandlingarna.  
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Medlemmar 
2020-02-15 omfattade samfällighetsföreningen 192 fastigheter, samt två fastigheter ägt av 
föreningen, Kallax 1:40 och 1:264, som ej är med i gemensamhetsanläggningarna. 14 fastigheter 
har ändrat ägarförhållanden under 2019. 
 
Föreningsstämma 
Föreningsstämma hölls den 21 mars 2019. Frågor som behandlades vid mötet var 2019 års 
resultat- och balansräkning, ekonomifrågor, arvoden för styrelse, revisor och ombud samt 
debiteringslängd. Val av ny ordförande, en ledamot tillika vägmästare, två suppleanter samt val 
av revisorer och valberedning. Beslut av grönområdesplan, verksamhetsplan och budget för 
2019. En proposition från styrelsen om att utöka styrelsen med två ordinarie ledamöter 
beslutades för andra gången. Stämman beslutade om avgiftshöjning för fastigheter anslutna till 
Vattenverket, anläggning 12. En generell avgiftshöjning för samtliga fastigheter beslutades. Tre 
motioner lämnades in. En om belysning på Björnhällevägen vilken återremitterades till berörd 
anläggning. En om fastställande av definitioner på sommar- och åretruntboende vilken avslogs 
då den saknar relevans efter avgiftsändring. Den tredje motionen handlade om utökad 
information i debiteringslängden vilket är genomfört. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har haft sju styrelsemöten under 2019, 190122, 190412 (ett ordinarie + ett 
konstituerande),  190725, 190917, 191015 samt 191211. Två samrådsmöten med 
anläggningsombuden 190515 och 191015. Samtliga protokoll finns på hemsidan 
www.kallaxhalvon.se Anita Byström, ordförande, Patric Mehlin, sekreterare/vägmästare och 
Sven Öhman, kassör, har varit firmatecknare, två i förening.  
 
Styrelse och funktionärer 
Styrelse 
Ordförande  Anita Byström, firmatecknare, 1 år  
Sekreterare Patric Melin, tillika vägmästare, firmatecknare, 2 år 
Kassör Sven Öhman, firmatecknare, 1 år 
Suppleanter Tomas Patomella, 1 år 
Suppleanter Carina Klippmark, 1 år  
 
Revisorer Gudmund Andersson s k, 1 år 
 Lennart Gradin, 1 år 
 
Valberedning Bo Nilsson s k, Henrik Hjelm,1 år 
 
Ekonomi och kassaförvaltning 
Styrelsen har anlitat extern bokföringsbyrå, NRT Ekonomikonsult AB, för 2019 års bokföring 
och bokslut. Den ekonomiska redovisningen lämnas i separat rapport. 
 
Debiteringslängden 
För 2019 gällde följande årsavgifter: 

• 1 200 kr för bebyggd fastighet/andel = bygglov för byggnad större än friggebod. Av 
summan går 600 kr till Anl 1 och resterande 600 kr till den egna anläggningen. 

• 600 kr för obebyggd fastighet/andel = utan bygglov. Av summan går 300 kr till Anl 1 och 
resterande 300 kr till den egna anläggningen. 

• 300 kr för fastighet/andel som endast ingår i Anl 1, Stora vägen.   
• 300 kr för fastighet som ingår i Anl 11 grönområdet. 
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Årsavgifter vattenverken 
• 1 500 kr per fastighet/andel ansluten till Anl 12 Vattenverket,. 
• 1 500 kr per fastighet för vintervattenbrukare och 500 kr per fastighet för  

sommarvattenbrukare ansluten till Anl 13 Vattenverket. 
 
Avgiftsbefriade fastigheter 
Fastighet Kallax 1:11 och 14:1 är avgiftsbefriade då de endast innehar skogsfastighet. 
 
Ersättningar – arvoden 
Följande ersättningar har betalats ut under 2018: 
 

• Styrelsens ersättning har varit 25 000 kr med intern fördelning. 
• Styrelsens suppleanter har ersatts med 300 kr/sammanträde. 
• Revisorernas ersättning är 2 000 kr per revisor. 
• Vattenverkets styrelse, Anl 12, har erhållit 12000 kr med intern fördelning. 
• Vattenverket, Anl 13, har erhållit 10 000 kr. 

 
Eventuell ersättning till respektive anläggningsombud beslutas av respektive anläggning. Övriga 
ersättningar utbetalas endast mot faktura attesterad av respektive anläggningsombud. Utlägg av 
anläggningsombud attesteras av annan medlem inom respektive anläggning. 
 
Vägar 
KSF vägar omfattar totalt 5 810 m väg. Ansvaret för skötsel av vägar, plogning, hyvling, 
sandning, upphandling av material med mera sköts och koordineras av vägmästaren. 
Trafikverkets ersättning för vägunderhåll har uppgått till 23 195 kr. 
 
Grönområden 
Röjning/avverkning av igenväxta ängar vid Aspviksvägen och Sjöstråket mot Öströmsvägen 
samt vid Småviltvägen har skett.  
 
Rapporter från anläggningar 
Anl 2 190803 Protokoll. 
Anl 3 190502 Protokoll 
Anl 4 190519 Protokoll. 
Anl 5 190824 Protokoll. 
Anl 6 190829 Protokoll. 
Anl 7 190723 Protokoll.  
Anl 8 -- 
Anl 9  190721 Protokoll. 
Anl 10 -- 
Anl 12 190521, 191003 Protokoll. 
Anl 13 190630 Protokoll. 
 
Inkomna motioner 
Inga inkomna motioner. 
 
Proposition från styrelsen 
Styrelsen har inkommit med en proposition till årsstämman 2020 om höjning av styrelsearvodet 
till 35 000 kr, då antalet ordinarie ledamöter utökats från tre till fem. 



Kallaxhalvöns Samfällighetsförening 
Org. nr. 716465-8309

Årsbokslut 2019-01-01 – 2019-12-31 
____________________________________________________________________ 

Sida 1 av (5) 

RESULTATRÄKNING Tilläggs-  2019-01-01  2018-01-01 
upplysning  2019-12-31  2018-12-31 

Föreningens intäkter 
Medlemsavgifter 434 100 268 500 
Övriga intäkter 1 51 661 32 129 

Summa intäkter 485 761 300 629 

Föreningens kostnader 
Övriga externa kostnader 2 -353 922 -241 941
Personalkostnader 3 -74 253 -65 514

Summa kostnader -428 175 -307 455

Verksamhetsresultat 57 586 -6 826

Finansiella poster 
Räntekostnader 0 -73

Resultat efter finansiella poster 57 586 -6 899

ÅRETS RESULTAT 57 586 -6 899

Bilaga 3



Kallaxhalvöns Samfällighetsförening 
Org. nr. 716465-8309

Årsbokslut 2019-01-01 – 2019-12-31 
____________________________________________________________________ 

Sida 2 av (5) 

BALANSRÄKNING Tilläggs- 
  upplysning  2019-12-31  2018-12-31 
TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Mark 4,5 210 001 210 001 

Summa omsättningstillgångar 210 001 210 001 

Omsättningstillgångar 

Övriga fordringar 10 800 13 900 
Upplupna intäkter 6 21 769 20 000 
Kassa och bank 445 357 342 943 

Summa omsättningstillgångar 477 926 376 843 

SUMMA TILLGÅNGAR 687 927 586 844 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 7 

Bundet eget kapital 210 000 210 000 

Fritt eget kapital 
Ingående balanserade vinstmedel 331 092 337 991 
Årets resultat 57 586 -6 899
Utgående fritt kapital 388 678 331 092 

Summa utgående eget kapital 598 678 541 092 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 51 964 12 146 
Övriga kortfristiga skulder 17 612 5 015 
Upplupna kostnader 8 19 673 28 591 

Summa kortfristiga skulder 89 249 45 752 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 687 927 586 844 



Kallaxhalvöns Samfällighetsförening 
Org. nr. 716465-8309

Årsbokslut 2019-01-01 – 2019-12-31 
____________________________________________________________________ 

Sida 3 av (5) 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper 

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt 
bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. 

Redovisningsprinciperna är, där annat inte anges, oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäkter 

Redovisningen av föreningens intäkter sker i takt med att väsentliga risker och förmåner övergår på 
köparen i enlighet med de principer som anges i BFNAR 2003:3. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN  2019-01-01  2018-01-01 
 2019-12-31  2018-12-31 

1. Övriga intäkter

I posten ingår följande: 
Anslutningsavgift 25 500 6 800 
Övriga ersättningar 2 966 1 939 
Erhållna bidrag 23 195 23 390 

Totalt 51 661 32 129 

2. Övriga externa kostnader

I posten ingår följande: 
El avgifter 19 397 17 354 
Vinterväghållning 97 775 76 375 
Underhåll 181 269 119 330 
Förbrukning och reparation 11 196 0 
Porto 3 928 1 638 
Medlems- och styrelsemöten 3933 1 600 
Redovisning- och advokattjänster 21 875 15 838 
Bank- och plusgirokostnader 1 004 997 
Övriga omkostnader 13 545 8 809 

Totalt 353 922 241 941 



Kallaxhalvöns Samfällighetsförening 
Org. nr. 716465-8309

Årsbokslut 2019-01-01 – 2019-12-31 
____________________________________________________________________ 

Sida 4 av (5) 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 2019-01-01  2018-01-01 
 2019-12-31  2018-12-31 

3. Personalkostnader

I posten ingår följande: 
Löner och andra ersättningar: 

Styrelse och revisorer 56 700 51 300 
   Sociala avgifter enligt lag och avtal 14 673 14 214 
Totalt 71 373 65 514 

C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN 2019-12-31   2018-12-31 

4. Mark

Anskaffningsvärden: 
 Ingående anskaffningsvärde 210 001 210 001 
Utgående anskaffningsvärde 210 001 210 001 

5. Taxeringsvärden

Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter avseende mark 
uppgår till följande belopp: 

Kallax 1:40 < 1 000 < 1 000 
 Kallax 1:264 0 0 
Totalt < 1 000 < 1 000 

6. Upplupna intäkter

I posten ingår följande: 
 Vägverksbidrag 21 769 20 000 
Totalt 21 769 20 000 

7. Eget kapital

Bundet Balanserat Årets 
Årets förändringar av eget kapital: kapital resultat resultat 

Belopp vid årets ingång 210 000 337 991 -6 899
Disposition av föregående års 
resultat: -6 899 6 899
Årets resultat 57 586 

Belopp vid årets utgång 210 000 331 092 57 586 





Bilaga 4



Bilaga 5



Bilaga 6 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2020, 
orgnr 716465-8309

FÖRENINGEN 
Styrelsens viktigaste uppgift för det kommande året är att tillse att stadgar, 
policydokument och beslutade planer följs. Ambitionen är att driva 
verksamheten i positiv anda och utgå från medlemmarnas synpunkter och 
förslag med transparens i den ekonomiska bokföringen. Beslut rörande 
samfälligheten fattas i styrelsen och på årsstämman. 

Anläggningsombud 
Respektive anläggning utser ett anläggningsombud som ska representera anläggningen, 
samordna möten (minst ett per år) inom anläggningen med mera som överenskommits inom 
respektive anläggning. Denne ska vara länken mellan anläggningen och styrelsen. Ett 
anläggningsombud har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter. 
Ombudet ska föra protokoll vid anläggningens möten och tillse att styrelsen får dessa. 

VÄGUNDERHÅLL 
Ansvar 
Vägmästaren har samordningsansvar för vägunderhållet inom området. Dikning av 
Aspviksvägen. Gemensamma åtgärder debiteras efter respektive anläggnings väglängd. 
Praktiskt ansvar för vägsträckorna är delegerat till respektive anläggning. 

Vägbidrag 
Ett årligt driftsbidrag utgår från Trafikverket för enskilda vägar med godkända vägsträckor 
överstigande 500 meter enligt Trafikverkets standard. Bidraget omfattas av: 
Anl 2, Björnhällevägen och Svedjebergsvägen 
Anl 5 Småviltvägen 
Anl 7 Aspviksvägen 
Anl 8 Jaktviksvägarna 
Luleå kommun ansvarar för underhåll av Anl 1, Jaktviksvägen. Vinterväghållningen 
samordnas av vägmästaren för samtliga sträckor utom Anl 1. 

GRÖNOMRÅDEN 
Fortsatt röjning av igenväxta ängar vid Sjöstråket och Öströmsvägen kommer att ske. Extern 
entreprenör anlitas. 

ARVODEN 
Kostnadsersättning utgår enligt följande: 

• Styrelsen 35 000 kr med intern fördelning (förutsatt att styrelsen utökas till 5 ordinarie
ledamöter.

• Styrelsesuppleanter 300 kr/sammanträde.
• Revisorer 2 000 kr vardera.
• Vattenverket, anl 12, 12 000 kr med intern fördelning.
• Vattenverket, anl 13, 10 000 kr med intern fördelning.
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• Eventuell ersättning till respektive anläggningsombud beslutas av respektive
anläggning.

Övriga ersättningar utbetalas endast mot faktura attesterad av respektive anläggningsombud. 
Utlägg av anläggningsombud ska attesteras av annan medlem inom respektive anläggning. 

ANSLUTNINGSAVGIFTER 
Anslutningsavgift ny fastighetsbildning – kostnadsfördelning 
Anslutningsavgift vid ny fastighetsbildning är 7 500 kr varav 7 000 kr fördelas på berörd 
anläggning och 500 kr går till Anl 1. Respektive fastighetsägare står för lagfartskostnader. 

Anslutningsavgift Anl 12 vattenverket 
Anslutningsavgift till Vattenverket 6 000 kr samt att respektive fastighetsägare står för 
förrättningskostnaderna. 

Anslutningsavgift Anl 13 vattenverket 
Anslutningsavgift till Vattenverket 10 000 kr samt att respektive fastighetsägare står för 
förrättningskostnaderna. 

ADMINISTRATION AV ANLÄGGNINGARNA 
Förändring av anläggningsombud ska omgående meddelas till styrelsen. 
Samtliga anläggningsombud kallas till samrådsmöte två gånger per år, ett vår- och ett 
höstmöte. Mötena behandlar samordningsfrågor, eventuell besiktning av vägar och 
grönområden eller andra gemensamma frågor, åtgärder som vidtagits på anläggningarna under 
året samt en uppföljning av ekonomin för respektive anläggning.  

Protokoll från respektive anläggningsmöten ska lämnas till. I protokollen ska tydligt 
framgå vilka beslut som tagits på mötet. Protokollet ska vara undertecknat av 
anläggningsombudet. 

Årsavgift vägunderhåll, grönområde med mera 
Förslag till avgifter för 2020. 

• 1 200 kr för bebyggd fastighet/andel = bygglov för byggnad större än friggebod. Av
summan går 600 kr till Anl 1 och resterande 600 till den egna anläggningen.

• 600 kr för obebyggd fastighet/andel = utan bygglov. Av summan går 300 kr till Anl 1
och resterande till den egna anläggningen.

• Anl 1, Stora vägen. 300 kr för fastighet/andel som endast ingår i Anl 1.
• Al 11, Grönområdet. 300 kr för fastighet med andel i Anl 11.
• Anl 12, Vattenverket. 1 500 kr för fastighet med andel i Anl 12. Extra inbetalning med

anledning av investeringsbehovet beslutas av årsstämman 26 mars 2020.
• Anl 13, Vattenverket. 1 500 kr för vinterbrukare och 500 kr för sommarvattenbrukare

för fastighet med andel i Anl 13.
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Extra inbetalningar för anl 2, 6 och 9 
Då ovanstående anläggningar beräknas gå med förlust under 2020 så föreslår styrelsen 
följande extra inbetalningar: 
500 kr för fastigheter anslutna till Anl 2 Björnhällevägen/Svedjebergsvägen. 
500 kr för fastigheter anslutna till Anl 6 Kallax Strandväg.  
800 kr för fastigheter anslutna till Anl 9 Smiths väg. 

Skötselinsatser 
Ingen extra debitering för skötsel av anläggningarna tas ut och inget avdrag för arbete på 
anläggningarna beviljas. Allt arbete på anläggningarna sker på ideell och frivillig basis.  

Avgiftsbefrielser 
Fastigheterna Kallax 1:11 och 14:1 är avgiftsbefriade enligt tidigare beslut eftersom de endast 
består av skogsskiften. 

BETALNING AV AVGIFTER SENAST 2020-04-30 
Någon ändring av avisering och betalningssätt (e-faktura) har inte skett. Faktura kommer att 
skickas per post även i år. Obetalda avgifter lämnas för indrivning till 
kronofogdemyndigheten 10 dagar efter att betalningspåminnelse skickas ut. 

OBS! Inbetalningsinformation skickas endast till en fysisk person även om det finns flera 
delägare i fastigheten. 
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