


Styrelsens förslag till stämman 2022-12-10

5 års plan.

Stämman 2010 uppdrog åt styrelsen att årligen upprätta en 5-årsplan var syfte är att
informera och involvera andelsägarna i Åre Björnens Samfällighet (ÅBS) utveckling.
Planen ska ses som målinriktning och inte fastslås i detalj. Projekt ska om möjligt
kostnadsberäknas preliminärt. Planen uppdateras årligen och tas upp som punkt på 
stämman. Även händelser i området som inte medför kostnader för ÅBS skall ingå i 
planen.

Lägga topp på befintlig asfalt upp till Torens plan (2023, 2024) Kostnad ca 1 200 tkr.

Nytt vägräcke med vattenavvisning ovan korsningen Räven sommaren 2023. 
Kostnad 100 tkr

Översyn tillsammans med Reaxer/Brattlands befintliga vägräcken. Kostnad 50 tkr/år.

Fortsätta med översyn av elkablar och ledningar för bredband/TV. 
Kostnad 100 tkr/år.

Asfaltera och reparera vägen från Räven korsningen upp mot infart Örnen. 
Kostnad 900 tkr
(Bidrag från Trafikverket med 600 tkr för reparation och asfaltering av vägen)   

Uppgradering av bredbandet under 2022, 2023. Kostnad ca 100 tkr.

Fortsatt röjning av sly efter vägar och på grönområden. Kostnad 30 tkr/år.

Planfri korsning väg-skidnedfart infart kvarteret Älgen. Ej tidsatt. Kostnad 3 mkr.

Målning och yttre underhåll av pumpstationer. Kostnad 20 tkr/år.

Investeringsbelopp för kommande år är ca 1,3 miljoner.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt förslag ovan.

  



     2022-11-05 

Valberedningens förslag till styrelse mm, ÅBS årsstämma 2022 
Ordförande och ordinarie ledamot väljs på två år, suppleant på ett år

Ordförande Väljs tom Vald tom
Tomas Eriksson 2024

Styrelse i övrigt
Nils Burman 2024
Birgitta Kålen 2024
Torbjörn Eriksson 2024

Björn F Peckel 2023
Carin Broman 2023
Ulf Alexandersson 2023
Simon Hjelm 2023

Suppelanter
Lars Ulset 2023
Therese Svedberg 2023

Val av revisorer
Edlund & Partners
Mats Mattiasson, lekmannarevisor

Valberedning
Jan Mauseth
Mats Forslund, sammankallande
Rekrytering av en tredje ledamot pågår

Ersättning till styrelse, revisorer m fl
Valberedningen föreslår oförändrad ersättning till styrelsen, 1,5 basbelopp att fördela 
mellan ordförande och styrelse efter individuella arbetsinsatser.
Styrelseledamöter och suppleanter ersätts med 3 500 kr per år i fast ersättning.
Arvode för styrelsemöten och arbetsmöten 2 000 kr per gång, reseersättning 40 kr 
per mil.
Valberedningen ersätts med 4 500 kr per år att fördela inom beredningen, 
reseersättning 40 kr per mil.
Revisorerna ersätts enligt löpande räkning.



 

 

Inbjudan 

Carins Krog hälsar välkommen 

       till ägarmiddag 10 dec 2022 kl 19.30 

 i samband med årsstämman för Åre Björnens Samfällighetsförening  

 

Meny  

Carpaccio på högrevs hjärta med  

rostad hasselnöt och bröd 

Biff med potatisgratäng och rödvinssky 

Choklad & Hjortrondessert 

 

Pris per person 395 kr  

Kostnad för dryck tillkommer 

 

Anmälan maila till;  

bokning@carinskrog.se 

senast den 27 november 

 

Välkomna! 

”Vi på Carins” 



Välkommen till Årebjörnen Samfällighetsförening! Åre 2022-10-26

Samtliga fastighetsägare i Årebjörnen är genom en lantmäteriförrättning ansluten till Årebjörnen
Samfällighetsförening (nedan kallad ÅBS) gemensamhetsanläggning GA:9.

ÅBS svarar för underhåll och drift/skötsel av vägar, vägbelysning, VA, bredband och TV-nät samt
avfallshantering inom och från området. För detta arbete tar ÅBS ut en medlemsavgift som
baseras på andelstal som fastställs per lägenhet/hus. 

Medlemsavgift
En lägre årlig avgift debiteras för obebyggd tomt. När bygglov beviljats debiteras full årsavgift. För ökat slitage 
under byggtiden debiteras en särskild engångsavgift för vägslitage. För anslutning av VA vid tomtgräns 
debiteras en särskild anslutningsavgift. Vid flera lägenheter ökar anslutningsavgiften för VA. 
För räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31 är medlemsavgiften 7 900 kronor per andel (1,0) varav 
1 500 kronor debiteras ut i november 2022 och resterande 6 400 kronor i februari 2023. Fakturan skall 
betalas inom 30 dagar. Betalas inte fakturan i rätt tid skickas 1 påminnelse därefter överlämnas fordran till 
inkassoföretag. Kostnader för inkasso och ränta debiteras på nästkommande faktura. 

Följande andelstal gäller:
� Obebyggd fastighets andelstal är 0,2.
� För obebyggd fastighet med väg är andelstal 0,5.
� När bygglov har beviljats fastställs nytt andelstal för drift, som är beroende av antalet

lägenheter och deras storlek.
mindre än < 45 m2 = 1,0 >100<130m2=1,4
större än  > 45 < 60 m2 = 1,1 >130<170m2=1,5

> 60 < 80 m2 = 1,2 >170<220m2=1,6
> 80 <100m2 = 1,3 >220<+50m2+0,1 osv.

Då bygglov erhållits skall kopia av stämplade bygglovshandlingen omgående skickas till ÅBS. Detta 
gäller även vid utbyggnad, ombyggnad och även typ Attefalls hus.
Av handlingarna skall framgå följande:
1) vem som är byggherre/ägare (namn, adress, telefon nr: e-post)
2) kvalitetsansvarig/av byggnadsnämnden godkänd person. (namn, adress, telefon nr, e-post)
3) situationsplan
4) huvudritning (plan och fasad).
5) namnet på huvudentreprenören/byggföretag och kontaktperson skall uppges så snart Ni vet
detta (namn, adress, telefon nr, e-post).

Anslutningsavgift
Exploatören har bekostat anslutning för en byggrätt/lägenhet, tilkommande anslutning enligt kommunens taxa
som debiteras av Åre Björnens Samfällghetsförening.

Vattenanvändning/ Vattenavstängning.
Bevattning av planteringar, gräsytor samt tvättning av bilar får inte göras.
Kontrollera även att toastolen inte står och rinner.
Kostnaden för vattnet är idag 36 kr/m3 vilket belastar alla medlemmar som ökad kostnad. 
När Lägenheten/huset lämnas mer än 2 veckor bör inkommande vattens huvudkran stängas.

Anslutningsbesiktning VA
Efter att byggnadslov erhållits medger ÅBS att fastigheten ansluts till förbindelsepunkt för vatten
och avlopp. Byggherren/huvudentreprenören skall utföra arbetet enligt Anläggnings-AMA 2013.
Förbindelsepunkten för fastighetens serviceledningar är ÅBS egendom och får inte skadas
eller övertäckas. Dag- och dräneringsvatten får inte anslutas till ÅBS ledningssystem.
I god tid, dock senast 5 arbetsdagar före inkoppling skall namn på den som utför inkopplingen
meddelas ÅBS kontrollant Åre Byservice AB tfn: 0647-52020, e-post info@arebyservice.se
Vid besiktningen får rörgraven endast vara skyddsfylld. Vid behov skall provtryckning ske.



Kostnaden för anslutningsbesiktning bekostas av fastighetsägaren och kontrollantens taxa är för närvarande 950 
kr/tim, som faktureras av ÅBS.

Anslutning till bredband och TV-nät
ÅBS medger att fastigheten ansluts, på angiven plats, till bredband och TV-nätet. Fastighetens anslutningar skall 
vara kompatibla med ÅBS kabelnät. Kostnad för bredbandet inkl. inkoppling och
Router är 6 000 kr. Byte av TV-uttag där bredbandet anslut är beräknat till 500 kr.
Kabeln skall vara lagd i hela sin längd utomhus i skyddsrör.

Ökat vägslitage under byggtiden
ÅBS debiterar en avgift om 3 500 kr per fastighet, för ökat vägslitage under byggnadstiden. Avgiften debiteras 
efter bygglov vid om och nybyggnad överstigande 20 m2.

Byggavfall, grovsopor och hushållssopor
Under byggnationen tar fastighetsägaren hand om sitt byggavfall och fraktar det till avfallsstation i
Järpen eller Staa (ovanför Duved). Öppettider framgår av Åre Kommuns hemsida.
Vanliga hushållssopor sorteras i kärl som placerats ut på ett antal platser i området. Grovsopor som ex: spisar, 
kylskåp, möbler och byggavfall får inte lämnas på våra sopstationer utan skall fraktas till Åre kommuns 
återvinningscentraler.
Mer om sortering m.m. finner du på Åre kommuns hemsida.

Parkeringsplatser
Fastighetsägaren skall själv underhålla parkeringsplatserna. Det ingår inte i ÅBS åtaganden att hyvla och grusa 
parkeringsplatserna. Däremot ingår snöröjning av parkering som är i direkt anslutning till
vägen. Är parkeringen inte belägen vid vägen tillkommer en kostnad med 40 kr m2/år för tillfartsväg till
parkering. Se skiss på ÅBS hemsida. I ÅBS åtagande ingår att åtgärda skador efter snöröjning.

ÅBS mark
På ÅBS mark får det inte ske någon trädfällning, nedskräpning, giftbesprutning, utfyllning med jord eller sten utan 
godkännande av ÅBS styrelse. ÅBS mark är all parkmark och mark utanför den egna tomten.
Överträdelse medför krav på ersättning för återställande. För olovligt fällda träd  på mark som förvaltas/ägs av 
samfälligheten kan debiteras 50.000kr/träd. Önskar en medlem ta bort träd på samfällighetens mark skall kontakt 
tas med ÅBS styrelse och kan efter styrelsens godkännande fällas till en kostnad av 1000 kr/träd. ÅBS skall stå 
som beställare av trädfällningen och styrelsen skall utse entreprenör.

Försäljning tomter/hus
Vid försäljning av tomter/hus skall alltid uppgift om nya ägares namn och adress meddelas
7an Ylvas Redovisning. Görs inte detta debiteras 2500 kr i eftersöksavgift på den ägare som finns registrerad hos
7an Ylvas Redovisning.

Kontaktpersoner:
� Administration och ekonomisk förvaltning sköts av 7an Ylvas Redovisning, Ylva Hagerlind.

tfn: 070 627 12 49, e-post 7anylva@gmail.com
� Skötselansvarig är Åre Byservice  tfn:0647-52020, e-post info@arebyservice.se
� Styrelseordförande är Torbjörn Eriksson tfn: 070-570 70 00, e-post erikssontorbjorn@hotmail.com
� Fastighetsfrågor Nils Burman tfn: 072-202 33 39, e-post nilsbu@gmail.com 
� Hemsida ÅBS har en egen hemsida som löpande hålls uppdaterad för medlemmar och styrelse. 

http://www.arebjornen.org

             Torbjörn Eriksson                                                                    Åre Björnens Samfällighetsförening
             Styrelseordförande                                                                 c/o 7an Ylvas Redovisning
                                                                                                            Ottsjö Högåsvägen 64

              837 96 Undersåker
                                                                                                            



Til våre medlemmer!    Åre 2022-10-26 

Velkommen til Årebjörnen Samfällighetsförening! 
Alle eiendomsbesittere i Årebjörnen er gjennom en lantmäteriförrättning tilsluttet Årebjörnen 
Samfällighetsförening (ÅBS) gemensamhetsanläggning GA:9. 

ÅBS har ansvar for vedlikehold og drift/skjøtsel av veger, vegbelysning, VA, bredbånd og TV-nett samt 
avfallshåndtering innom og fra området. For dette arbeidet innkrever ÅBS en medlemsavgift som 
baseres på andelstal som fastsettes pr leilighet/hus.  

Medlemsavgift 
En lavere årlig avgift debiteres for ubebygd tomt. Når byggetillatelse er innvilget debiteres full årsavgift. 
For økt slitasje under byggetiden debiteres en særskilt engangsavgift for vegslitasje. For tilslutning av 
VA ved tomtegrense debiteres en særskilt tilslutningsavgift. Med flere leiligheter øker  tilslutningsavgiften 
for VA.  

For regnskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31 er medlemsavgiften 7 900 SEK per andel (1,0) hvorav  
1 500 SEK debiteres i november 2022 og resterende 6 400 SEK i februar 2023 Fakturaen skal  
betales innen 30 dagar. Betales ikke fakturaen i rett tid utsendes 1 påminnelse og deretter oversendes 
kravet til inkassoselskap. Kostnader for inkasso og rente debiteres på påfølgende faktura.  

Følgende andelstal gjelder: 
• Ubebygd eiendoms andelstal er 0,2. 
• For ubebygd eiendom med veg er andelstal 0,5. 
• Når byggetillatelse er innvilget så fastsettes nytt andelstal for drift, som er avhengig av antall 

leiligheter og deres størrelse: 
mindre enn  < 45 m2   = 1,0 >100<130m2=1,4 
større enn  > 45 < 60 m2  = 1,1 >130<170m2=1,5 

> 60 < 80 m2   = 1,2 >170<220m2=1,6 
> 80 <100m2   = 1,3 >220<+50m2+0,1 osv. 

Når byggetillatelse er mottatt skal kopier av delar av denne (kopi av stemplede dokumenter) 
omgående sendes til ÅBS.  Dette gjelder også ved utbygging, ombygging og for Attefallshus (inntil 
25kvm) 
Av dokumentene skal følgende fremgå: 
1) hvem som er byggherre/eier (navn, adresse, telefon nr: e-post) 
2) kvalitetsansvarlig/av byggnadsnämnden godkjent person. (navn, adresse, telefon nr, e-post) 
3) situasjonsplan 
4) hovedtegning (plan og fasade). 
5) navnet på hovedentreprenør/byggeselskap og kontaktperson skal oppgis så snart De vet 
dette (navn, adresse, telefon nr, e-post). 

Tilslutningsavgift 
Utbygger har betalt tilslutning for en byggerett/leilighet. For ytterligere leiligheter/byggetillatelse 
utover en pr eiendom fakturerer ÅBS eiendomsansvarlig. Bruttoareal. Tilslutningsavgiften debiteres når 
byggetillatelse er mottatt. 

Vannbruk/avstegning 
Vanning av beplantning og gressplen, samt vask av biler er ikke tillatt. 
Kontroller at det ikke er lekkasje på toalettstoler.  
Kostnad for vann er i dag kr 36,-/m3 og blir belastet medlemmene. 
Når hus/leilighet blir avstengt mer enn 2 uker, bør hovedkran stenges. 

Tilslutningsbesiktelse VA 
Etter at byggetillatelse er mottatt aksepterer ÅBS at eiendommen tilsluttes forbindelsespunkt for vatn 
og avløp. Byggherren/hovedentreprenøren skal utføre arbeidet i samsvar med Anläggnings-AMA 2013. 
Forbindelsepunktet for eiendommens serviceledninger er ÅBS sin eiendom og må ikke skades 
eller overdekkes. Dag- och dreneringsvatn skal ikke tilsluttes til ÅBS sitt ledningssystem. 
I god tid, dog senest 5 arbeidsdager før  tilkobling skal navn på den som utfører tilkoblingen 



formidles til  ÅBS sin kontrollør Åre Byservice AB, tlf: +46 647-52020, e-post info@arebyservice.se 
Ved besiktningen så må rørgrøften kun være tildekket. Ved behov så skal trykket testes. 
Kostnaden for tilslutningsbesiktning bekostes av eiendomsbesitter og kontrollørens kostnader er for 
tiden 950 SEK/time, som faktureres av ÅBS. 

Tilslutning til bredbånd og TV-nett 
ÅBS tillater at eiendommen tilsluttes, på angitt plass, til bredbånd og TV-nettet. Eiendommens tilslutninger 
skal væra kompatible med ÅBS kabel nett. Kostnader for bredbånd inkl. tilkobling og ruter er 6 000 SEK.  
Bytte av TV-uttak der bredbåndet tilsluttes er beregnet til 500 SEK. 
Kabelen skal være lagt i sin helhet utendørs i beskyttelsesrør. 

Økt vegslitasje under byggetiden 
ÅBS debiterer en avgift på 3 500 SEK per eiendom, for økt vegslitasje under byggetiden og 
administrasjonskostnad av ovenstående tiltak. Avgiften debiteres etter byggetillatelse ved utvidelse over 
20 m2. 

Byggeavfall, grovavfall och husholdsavfall 
Under byggeperioden tar eiendomsbesitteren hånd om sitt byggeavfall og frakter det til avfallsstasjon i 
Järpen eller Staa (ovenfor Duved). Åpningstider fremgår av Åre kommunes hjemmeside. 
Vanlig husholdningsavfall sorteres i containere som er utplassert i området. Grovavfall som f.eks.: komfyr, 
kjøleskap, møbler og byggeavfall skal ikke hensettes på våre avfallsstasjoner men skal fraktes til  Åre 
kommunes gjenvinningssentraler. 
Mer om sortering m.m finner du på Åre kommunes hjemmeside. 

Parkeringsplasser 
Eiendomsbesitter skal selv vedlikeholde parkeringsplassene. Det er ikke  ÅBS sitt ansvar å høvle og 
gruse parkeringsplassene. Derimot inngår snørydding av parkering som er i direkte tilslutning til 
vegen. Dersom parkeringen ikke er beliggende ved vegen tilkommer en kostnad på  kr 40 SEK m2/år for 
innkjøringsveg til parkeringen. Se tegning på ÅBS sin hjemmeside. Det er ÅBS sitt ansvar å utbedre 
skader etter snørydding. 

ÅBS mark 
På ÅBS mark er det ikke tillatt med trefelling, forsøpling, giftsprøyting, utfylling med jord eller stein uten 
godkjennelse av ÅBS-styret. ÅBS mark er all parkmark og mark utenfor egen tomt. 
Overtredelse medfører krav om erstatning for utbedring/opprettelse av skade. For ulovlig felte trær  på 
mark som forvaltes/eies av samfälligheten debiteres 50.000 SEK/tre. Ønsker et medlem å ta bort trær på 
samfällighetens mark så skal det tas kontakt med ÅBS-styret og det kan etter styrets godkjennelse felles 
trær til en kostnad av 1000 SEK/tre. ÅBS skal være bestiller av trefellingen og styret skal engasjere 
entreprenør. 

Salg av tomter/hus 
Ved salg av tomter/hus skal det alltid oppgis den nye eierens navn og adresse til 7an Ylvas Redovisning. 
I motsatt fall så debiteras kr 2 500SEK i ettersøkningsavgift til den eieren som finns registrert hos  7an 
Ylvas Redovisning. 

Kontaktpersoner: 
• Administrasjon og økonomisk forvaltning utføres av 7an Ylvas Redovisning, Ylva Hagerlind. 

tlf: +46 70 6271249, e-post 7anylva@gmail.com 
• Ansvarshavende (vaktansvarlig) er Åre Byservice AB, Tel:+46 647-52020 e-post 

info@arebyservice.se 
• Styreleder er Torbjörn Eriksson tlf: +46 70-570 70 00, e-post erikssontorbjorn@hotmail.com 

             Eiendomsspørsmål Nils Burman tlf: +46 72-202 33 39, e-post nilsbu@gmail.com 
Hemsida 
            ÅBS har en egen hjemmeside som holdes oppdatert for medlemmer og styret. 
             http://www.arebjornen.org 

Torbjörn Eriksson   Åre Björnens Samfällighetsförening 
Styreleder                  c/o 7an Ylvas Redovisning 
                  Ottsjö Högåsvägen 64 
                                         837 96 Undersåker

mailto:nils.burman@ostersund.s
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