
Välkommen till  
Hasselnötsvägen! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kul att ni har valt att bo på Hasselnötsvägen! Oavsett om ni är nyblivna parhusägare eller om ni precis köpt 

en lägenhet i BRF Hasselnöten så hoppas vi att ni ska trivas i vårt område. 

 

Lite bakgrund... 

Tidigare (före 2007) var hela Hasselnötsvägen en enda gemensam bostadsrättsförening. Men år 2007 köptes 

de flesta parhusen loss och de blev då egna fastigheter där varje parhusägare äger sitt hus. För att förvalta 

de så kallade gemensamhetsanläggningar som fanns sedan tidigare i området var vi tvungna att bilda en 

samfällighetsförening. Det var ingen frivillig åtgärd utan ett krav från Lantmäteriet och Nacka kommun för 

att få genomföra friköpningen. Samfälligheten förvaltar gemensamhetsanläggningen Älta ga:64. 

 

Varför behövs en samfällighetsförening i området? 

Eftersom parken, vägen, gatubelysning och vatten tidigare varit en gemensam anläggning behövdes en ny 

förening skapas som förvaltar dessa delar.  

Vem är medlem i Hasselnötens samfällighetsförening? 

Föreningen består av 40 av de 42 parhusen i området samt BRF Hasselnöten (två parhus ingår tillsvidare i 

BRF Hasselnöten). Medlem i föreningen är man om man äger en fastighet eller del av en fastighet inom 

anläggningen Älta ga:64, det vill säga alla som äger ett parhus eller lägenhet längs Hasselnötsvägen. 

Medlemskapet i samfälligheten är alltså inte frivilligt utan är en del av boendet i området. 

 

Medlemsavgift 

Samfällighetsavgiften för föreningens verksamhet är för året 2020 satt till 3000 kr per år och hushåll (något 

lägre för hushållen i BRF Hasselnöten då de betalar efter bostadsföreningens ekonomiska andelstal i 

samfälligheten). Medlemsavgiften är obligatorisk och betalas som en engångssumma i slutet av sommaren. 

 

Vattenavgift 

Vattenavgiften är inte samfällighetens avgift utan varje enskild fastighets kostnad för vattenförbrukningen 

under ett år som ska betalas till Nacka kommun. Men eftersom vi har en gemensam anslutningspunkt i 

området till kommunens vatten, så debiterar kommunen samfälligheten för hela områdets förbrukning och 



därmed måste föreningen ta in vattenkostnaden från varje medlem för att sedan betala kommunen. 

Föreningen är alltså bara en inkasserande funktion år kommunen. Vattenavgiften är obligatorisk. 

 

Kom på årsstämman! :) 

I maj varje år har vi årsstämma. Då går vi igenom ekonomin under föregående år och beslutar om 

motioner och ekonomi för innevarande år. Det är viktigt att så många som möjligt deltar i årsstämman för 

att områdets underhåll ska fungera bra och att vi alla känner delaktighet i de beslut som fattas. 

 

”Men jag är inte intresserad av sitta i nån styrelse i alla fall...” 

Föreningen är skyldig att ha en styrelse som är ytterst ansvarig för föreningens ekonomi och åtaganden. 

Styrelsen har vanligtvis representanter från både parhusen och BRF Hasselnöten som träffas några gånger 

under året. Arbetet består i huvudsak av att administrera löpande underhåll, betala fakturor och ta in 

avgifter. Eftersom vi bara är 40 parhus-hushåll och en BRF (som har sitt eget styrelsearbete), så är vi inte 

så många som kan dela på uppgiften att sitta i styrelsen. Överväg gärna om ni kan tänka er sitta i styrelsen 

en period. Om de flesta sitter i styrelsen en period så blir det inte så betungande för någon. 

 

Att tänka på vid försäljning av parhus 

Vid flytt från parhus kan det vara bra att informera de nya ägarna om samfällighetsföreningen och vilka 

skyldigheter man har. Vill man dela lika med de nya ägarna när det gäller avgifter så gäller följande: 

• Samfällighetsavgiften avser innevarande år. Om ni flyttar under året kan den avgiften mycket väl 

delas med de nya ägarna och det gör ni upp sinsemellan. Lämpligen delar ni avgiften i 12 månader 

och gör upp efter hur många månader ni bor vardera under året och betalar sedan varandra. 

 

• Vattenavgiften avser förra årets förbrukning och bör därför inte belasta de nya ägarna. Flyttar ni 

under årets första månader innan vattenräkningen har kommit är det bra att informera de nya 

ägarna om hur det ligger till och bestämma tillsammans hur ni väljer att göra med den kostnaden. 

 

Hastighetsbegränsning i området 

Maxhastigheten på Hasselnötsvägen är 10 km/h. Vi ber alla boende att respektera det. Påminn gärna 

bilburna gäster och budfirmor etc om hastighetsbegränsningen om du upptäcker att någon kör för fort. På 

grund av att många kör för fort har vi utökat antal vägbulor i år. Vi hoppas att det ska hjälpa. 

 

Hasselnöten på nätet 

På vår hemsida www.hasselnoten.se hittar du allt från bilder på vårt kvarter till ekonomi, stadgar och 

protokoll från styrelsemöten m.m. Samfälligheten har även en privat Facebookgrupp som vi rekommenderar 

alla medlemmar att gå med i. Du hittar den genom att söka på ”Samfälligheten Hasselnöten” på Facebook. 

Här kommunicerar vi boende med varandra och styrelsen kan på ett enkelt sätt nå ut med meddelanden till 

alla medlemmar i gruppen. Om du vill komma i kontakt med styrelsen, mejla info@hasselnoten.se 

 

Vänliga hälsningar 

Dina grannar i samfällighetens styrelse 

Älta, juni 2020 
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