
LÖTTORPS VÄGFÖRENING

Information till de fastighetsägare som är fastboende.                     Löttorp den 5 februari 2013

Som ni säkert har läst i tidningarna eller hört på annat sätt så har kommunen beslutat att
ändra vägbidraget gällande 2012 och för 2013 helt dra in på det.

Det som under några år har gällt är att för de fastboende har vägföreningen fått fullt bidrag.
Men för 2012 har man beslutat att ändra till ett bidrag per km väg som föreningen förvaltar.
Detta beslut togs så sent som den 16 okt.

Löttorps Vägförening har en jämförelsevis låg avgift vilket gör att vi är mycket beroende
av att den hålls på den nivån för att täcka kostnaden för vägunderhållet.
Detta har vi klarat utan att ha behövt ta några banklån vilket flera andra föreningar sitter med.

När vi nu mist en intäktsdel så ser vi oss nödgade att debitera ut mellanskillnaden på alla 
fastboende retroaktivt för 2012 och det görs tillsammans med utdebiteringen för 2013 
efter att Årsmötet har fastställt avgiften för 2013. 

Detta innebär: för 2012 debiteras fastigheter med direktutfart mot Löttorpsvägen med 138 kr
Eftersom dessa vägar sköts utav Trafikverket.
Och de fastigheter med utfart mot de vägar föreningen ansvarar för med 275 kr

Styrelsen har författat ett antal skrivelser till kommunen och även deltagit i ett par möten
tillsammans med ett flertal vägföreningar och kommunen. Så vi har inte kunnat påverka
mer än vad som gjorts.

Vi hoppas att ni har förståelse för att föreningen måste ha ekonomin i balans och att det är 
styrelsens uppgift att så görs.

Årsmötet kommer att hållas preliminärt den 4 april och kallelsen annonseras i Ölandsbladet 
samt med anslag på ICA, OKQ8, Shell, Kalmar Lantmän, Hälsans Hus, Rosas Handel, och
Infotavlan på Torget. 

Ni hittar den även på www.lottorp.se och vidare till föreningar. 
Där finnes övrig info. om föreningen.
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