
Nyhetsbrev höst 2022 

Här kommer lite information om vad som är 

beslutat eller på gång i samfälligheten. 

Protokoll från styrelsemöten och aktuell 

information finns på hemsidan 

(http://www.skogsbarens.org/) 

Vatten avstängt 10 – 11/10 klockan 09:00 – 17:00 

När vattenmätarna byttes upptäckte vi att avstängningskranarna i flera hushåll inte var helt täta när 

vattnet skulle stängas av. Rörmokarna lyckades ändå byta samtliga vattenmätare men vi planerar nu 

att byta ut alla kranar som inte var helt täta. Arbetat kommer genomföras under måndag 10/10 och 

tisdag 11/10. Under arbetet behöver vattnet i hela samfälligheten stängas av.  

Vattnet kommer alltså vara avstängt i hela samfälligheten 10/10 och 11/10 mellan 09:00 och 17:00. 

Vattnet kan släppas på tidigare så tänk på inte lämna några kranar öppna. 

Höstens städ- och underhållsdag 12/11 

Höstens städ- och underhållsdag blir lördag 12/11. Containrar för trädgårdsavfall kommer beställas 
som vanligt. Respektive kvartersombud kommer annonsera starttid för varje kvarter. Hör av dig till 
ditt kvartersombud om du har idéer om vad som kan och behöver göras på ditt kvarter. 

Digital-TV 

Sappa tillhandahåller idag TV till samfälligheten via fibernätet. Vi får TV-signalerna dels som kodade 

digitala signaler och dels som okodade analoga signaler. Eftersom den nuvarande digitala signalen är 

kodad krävs en digitalbox/TV-modul med ett programkort från Sappa för att du ska kunna se på 

digital-TV idag. 

Från 11/10 kommer den digitala signalen inte längre vara kodad vilket medför att du inte längre 

kommer behöva ett programkort från Sappa för att se på digital-TV. För att kunna se digital-TV utan 

digitalbox/TV-modul kommer det krävas att TV:n har en inbyggd DVB-C-mottagare (något som de 

flesta har). 

Den 25/10 kommer den analoga signalen att släckas och inte längre vara tillgänglig för boende inom 

samfälligheten. Har du frågor om TV hör du av dig direkt till Sappa. Om du aktiverat din kundprofil 

hos Sappa har du redan fått denna information via e-post. 

Moms 

Den 15/2 2022 meddelade Skatteverket att samfälligheter blir momspliktiga. Samfälligheten har 

under året undersökt frågan närmare och planerar att momsregistrera oss från och med 1/1 2023. 

Eventuellt behöver vi höja samfällighetsavgiften till följd av denna förändring (eftersom alla 

samfällighetens intäkter blir momspliktiga men inte alla kostnader).  

/Styrelsen (styrelsen@skogsbarens.org) 
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