Till Norröras fastighetsägare
Obligatorisk extra uttaxering

Norröra samfällighetsförening beslutade enhälligt på extrastämman den 7 maj om en
extra uttaxering på 2 000 kr per fastighet. Anledningen är de utgifter föreningen
drabbats av som en följd av stormen Alfridas härjningar på ön.
Vindbyar med orkanstyrka resulterade i stora mängder stormfällda träd och annan
förödelse samt skador på gemensamma anläggningar vid ångbåtsbryggan. Mycket
arbete återstår för att reparera, rensa upp, röja stormfällor och rotvältor samt öppna
stigar så långt det är möjligt.
Redan i januari startade en insamling. Styrelsen för samfälligheten förutspådde då att
det kunde bli aktuellt med en extrastämma för att besluta om en obligatorisk extra
uttaxering och meddelade att de frivilliga bidragen skulle avräknas.
Beslutet på extrastämman innebär att alla fastigheter som inte redan betalat in 2 000 kr
ska göra det senast den 31 maj 2019. Pengarna ska sättas in på PlusGiro 610701-5.
Ange fastighetsbeteckning.

Fortsatt frivillig insamling
Samfällighetsföreningen kan inte genom uttaxering finansiera åtgärder som inte har sin
grund i stadgar och anläggningsbeslut. Därför hoppas styrelsen att alla på Norröra på
frivillig väg fortsätter att samla in medel för att röja upp på ön.
Styrelsens förhoppning är att vi alla vill ta ansvar för att Norröra skall vara välskött,
säkert och vackert. Frivilliga arbetsinsatser är fortsatt nödvändiga och uppskattade men
det kommer att behövas inhyrda maskinella insatser av professionell personal för att ta
hand om de värst drabbade områdena.
Styrelsen startar därför en frivillig insamling. Alla som vill och kan bidra kan göra det på
PlusGiro 610701-5. Märk bidraget ALFRIDA.
Markägarna bidrar med samtliga intäkter från den timmerförsäljning som blir ett
resultat av arbetet. Försäljning av timmer kommer dock inte på långa vägar att täcka
hela kostnaden för röjningsarbetet. Målet är att samla in 250.000 kr vilket vi bedömer
kommer att räcka långt. Den exakta omfattningen av arbetena kan dock inte garanteras,
men ju mer frivilliga bidrag vi får, desto längre kan vi komma i uppröjningsarbetet.
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