
Information till oss som bor på Trumpetgatan!

Fastigheterna på Trumpetgatan ingår i ”Trumpetgatans Samfällighetsförening” enligt lagen 
(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Ägare av fastighet är skyldig att ingå i samfällig-
heten. Fullständiga gällande stadgar (2017-03-19) överlämnas separat. Saknar du stadgarna 
så hör av dig till styrelsen.

Samfälligheten
Samfälligheten ansvarar enligt ovan nämnda lag för interna vägar med belysning, lekplatser, 
snöröjning och vissa ledningar. En annan viktig uppgift är att utveckla området så att vi som 
bor här upplever trivsel och trevnad och att vårt goda rykte som ett familjevänligt och attraktivt 
bostadsområde består. Obs! Hastigheten är 30 km inom området! Kontroller förekommer.

Postadressen är Trumpetgatans Samfällighetsförening, Trumpetgatan, 871 61 Härnösand. 
Samfälligheten har postlåda vid nr 31 - 51.

Samfälligheten har årsstämma på Förskolan under mars månad. Då utses styrelse, beslutas 
om budget och storleken på årsavgiften bestäms. Stämman utser även revisor och beslutar 
om styrelsens ansvarsfrihet. Alla kan lämna motion för diskussion och beslut på stämman. 

Betalning av årsavgiften 
Årsavgiften är f.n. 3000 kr per hus. Möjlighet finns att dela upp betalningen så att 1500 kr be-
talas senast 31 maj och resterande 1500 kr inbetalas senast 31 oktober. Observera att minst 
1500 kr måste betalas 31 maj. Vid betalning ska husets postadress och ägarnamn anges som 
avsändare.

Styrelsen
Styrelsen består av sju ledamöter, en från varje stickgata, med två års mandatperiod. Inom 
stickgatan turas vi om att delta i styrelsen, vanligen i medsols ordning.

Gatuansvarigas arbetsuppgifter 
Inom varje stickgata är en fastighet ansvarig för sandning och underhåll av samfällighetens 
egendom mm. Uppdraget gäller årsvis 1/6 till 31/5 och turordning på liknande sätt som för sty-
relseuppdrag. Se särskild beskrivning av gatuansvarigas arbetsuppgifter.

Lekplatser och skidspår
Lekplats finns mellan nr 43 och 61, grillplats söder om nr 7 och en liten fotbollsplan i hörnet 
söder om nr 5. På kvällstid brukar barnen kunna leka utomhus på Förskolan. Mellan Trumpet-
gatan och Klarinettgatan sköter kommunen planen, för fotboll sommartid och skridskor på vin-
tern. Här passerar pistat skidspår mellan Vårdkasområdet och Myrans spårsystem.

Förråd
Samfällighetens förråd ligger vid fotbollsplanen. Varje stickgata har en nyckel dit. Den förvaras
hos gatuansvarig.

Kontaktuppgifter för boende på Trumpetgatan
Styrelsen distribuerar varje år en lista med kontaktuppgifter för oss som bor på Trumpetgatan. 
Vid ägarbyte ska uppgifterna uppdateras. Upptäcker du felaktigheter är styrelsen tacksam för 
ett påpekande!

När du flyttar
Kom ihåg att lämna köparen information om samfälligheten. Den som är ägare till fastigheten 
då medlemsavgiften förfaller till betalning är betalningsskyldig oavsett tidpunkt på året då fas-
tigheten tillträtts. Meddela gärna information om köparens kontaktuppgifter till stickgatans sty-
relseledamot alt. samfällighetens ordförande.
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