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IN~O'A 

Vid minst tv¬ tillfªllen har gªnstemªn och politiker i H¬bo Kommun uppenbarligen "tagit fºr 
givet"att de anlªggningar som ing¬r i samfªllighetens anlªggningsbeslut utifr¬n de 
lantmªterifºrrªttningar som genomfºrdes 1973-03-13 och 1994-10-13 tillhºr H¬bo Kommun. 

I fºrrªttningen framg¬r att anlªggningssamfªlligheten bestor av 
bollplan,tennisbanor,swimmingpool,ªven bastubyggnad,parkeringsytor i anslutning till 
bollplan,tennisbanor och swimmingpool ing¬r i anlªggningen. 

Att driva och underh¬lla dessa anlªggningar kostar delªgarna i samfªlligheten pengar.Varje ¬r 
betalar samfªllighetens delªgare en medlemsavgift som bestªms vid ¬rsmºtet och faktureras 
medlemmama. 

I samband med detaljplan och redovisning av planerna fºr Skokloster Sjºstad sedemera 
Skokloster Udde l angavs i dokumentationen att det i Skokloster fanns offentliga 
anlªggningar i form av swimmingpool och tennisbanor.Anlªggningarna m¬ vara 
offentliga. Det vªsentliga ªr dock att de INTE drivs med kommunala medeL 

Samflillighetens anlªggningar nyttjas av boende i omr¬det men ªven av skola,f¬rskolorna och 
daghemsverksarnheten. 

Som boende och medborgare i Skokloster och dªrmed H¬bo Kommun anser JAG att vi i SKO 
blir dubbelbeskattad.Dvs vi beskattas med kommunalskatt samt avgift till samfªlligheten. 

Givetvis kan d¬ vªn av ordning tycka att det sannolikt endast ªr barn boende i Skokloster som 
anvªnder de anlªggningar som deras fºrªldrar varit med och betalat medlemsavgift fºr.Det ªr 
dock inte helt s¬ enkelt! I skolor i B¬lsta centralort utg¬r jag fr¬n att Kommunen har att betala 
fºr den verksamhet som bedrivs i Kommunal regi och fºr de tider som anlªggningar nyttjas. 

Nªsta hªndelse som intrªffade var fºre jul 2010 d¬ 9 ST.baracker placerades p¬ 
parkeringsytan i anslutning till swimmingpoolen. Uppenbarligen utan att n¬gra som helst 
kontakter hade tagis med samfªllighetens styrelse och ªn mindre att bygglov fanns 
beviljat.H PNADSV  CKANDE!!! 

Det som nu h¬ller p¬ att hªnda i Skokloster vªcker fr'¬gor om berªttigande fºr samfªlligheten. 

fºresl¬r fºljande: 

I.) Att H¬bo Kommun hjªlper till ¬rligen med en rimlig ersªttning av samfªllighetens 
anlªggningar. 

2.) Att H¬bo Kommun (H¬bo marknad AB) betalar uppstªllnings avgift p¬ 
samfªllighetens parkeringsyta.I det hªr fallet,4 m¬nader. 



3.) Att Håbo Kommun ta fram min "MEDBORGARFÖRSLAG", som jag lämnade in för 
4 år sen.Att Kommunen ta över förvaltningen av samfälligheten i Slottsskogen i 
Skokloster. 

Med vänliga hälsningar 

Slottsskogen den 4 april 20 Il 




