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Silvermossan Villaförening  
 
Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes 1972 
och många av de boende har bott här sedan dess. Föreningen förvaltar gemensamma ytor, 
lekplatser, garage, belysning, miljörum och fibernät. Föreningen lyder under 
samfällighetslagen och har utöver det, egna förordningar och regler, som röstats fram av 
medlemmarna. Nedan följer information om dessa regler och information om övriga 
gemensamma aktiviteter som man kan ta del av:  
 
Biltrafik inom området 
Silvermossan är ett bilfritt område. Det är tillåtet att i yttersta nödfall köra upp med 
personbil eller lätt transportbil för att hämta eller lämna tungt gods. Persontransporter, så 
som hämtning och lämning är inte tillåtet. Det är förbjudet, att utan särskilt tillstånd från 
styrelsen, köra in på området med lastbil. Plattorna i våra gångar håller inte för tunga 
fordon. Bilar får inte parkeras utanför fastigheterna. Hantverkare, eller liknande, skall 
parkera sina bilar på parkeringsplatserna. 
 
Garage 
Till varje fastighet ingår ett garage. Garagen ägs av samfälligheten och varje fastighetsägare 
ansvarar för städning av garaget och underhåll av garageporten. Brandfarligt material eller 
vätskor får inte förvaras i garagen. 
 
Parkeringsplatser 
Som medlem i samfälligheten äger du rätt att parkera ditt fordon på valfri märkt 
parkeringsplats. På övriga ytor är det p-förbud. Parkering på parkeringsplatserna skall ses 
som ett komplement till det garage som alla har tillgång till. Parkeringsplatserna är avsedda 
för boende inom samfälligheten och deras besökare. Långtidsuppställning av bilar 
(renoveringsobjekt, avställda bilar, icke kördugliga bilar) är inte tillåtet. För övrig info se 
”Regelverk för Parkeringsytor Samfälligheten Silvermossans Villaförening” 
 
 
Miljöhus 
Inom området finns tre st. Miljöhus. Dessa finns på P1, P3 och P4. 
Var och en ser till att det hålls rent och snyggt efter sig. 
Vid problem kontakta någon i styrelsen. 
 
 
Samfällighetens förråd 
Föreningens förråd finns på P2. I förrådet finns redskap som föreningens medlemmar får 
låna utan kostnad. För utlåning finns bl.a. högtryckstvätt, skottkärror, bord/stolar,  
transportkärror, utrustning för avloppsrensning, m.m. Det finns även förbrukningsmaterial 
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som tillhör föreningen. Nycklar till förråden finns att låna hos någon i styrelsen. 
 
Hemsida 
På föreningens hemsida www.silvermossan.se finns information om vad som händer inom 
föreningen och i närområdet. På hemsidan kan du registrera dig så att du får ett mejl varje 
gång det sker en uppdatering. Vid frågor om hemsidan, kontakta någon i styrelsen.    
 
Grannsamverkan 
Samfälligheten ingår i försäkringsbolagens grannsamverkan. Var och en inom samfälligheten 
hjälper till att hålla ”ett extra öga” på varandras fastigheter. Vi har även en SMS-grupp, där vi 
sprider information om vad som sker inom samfälligheten. Varje hushåll har möjlighet att 
ansluta sig frivilligt. Via SMS gruppen når vi ut till ett stort antal grannar på mycket kort tid 
och genom åren har vi bl.a. förhindrat ett antal inbrott. 
Vid frågor om SMS gruppen, kontakta någon i styrelsen.    
 
Arbetsdagar 
Samfälligheten medlemmar har, sedan bildandet av föreningen, beslutat att minst två 
gemensamma arbetsdagar skall genomföras per år (vår och höst). Utöver dessa arbetsdagar 
kan föreningen vid behov sammankalla till extra arbetsdagar. På arbetsdagarna hjälps vi åt 
med underhållsarbeten och städning av områdets gemensamma ytor. Det finns två syften 
med arbetsdagarna. Den sociala delen och den ekonomiska. Det är ett utmärkt tillfälle att 
träffa grannar från hela området, diskutera idéer och förslag på förbättringar eller 
förändringar, samt få senaste informationen om vad som händer på området. Om vi inte 
genomför dessa städdagar måste vi anlita externa företag för skötsel och underhåll, vilket 
innebär en höjning av avgiften till föreningen. Arbetsdagarna avslutas med att vi serverar en 
lättare förtäring. Samtliga medlemmar inom samfälligheten uppmanas att delta på dessa 
arbetsdagar. Om medlem har förhinder, p.g.a. sjukdom, resa eller liknande kan arbete 
utföras på annan tid. Frånvaro, och vilket arbete som utförs på annan tid, skall meddelas på 
svarstalongen i den utskickade kallelsen. För frågor kontakta någon i styrelsen eller läs 
”Regelverk för Arbetsdagar Samfälligheten Silvermossans Villaförening”. 
 
Fibernät 
Inom föreningen finns ett fibernät med den senaste tekniken. Nätet färdigställdes i slutet av 
2014. Vid en extra stämma beslutades med 100 % majoritet om byggandet av ett fibernät 
med kollektiv anslutning. Avtalet med berörda leverantörer gäller i 5 år, fr.o.m. årsskiftet 
2014-2015. Det beslutades även att anslutningsavgiften, för varje enskild fastighet, kunde 
betalas via ett lån i Handelsbanken, alternativt betalas direkt. Återbetalningstiden för lånet 
är 60 månader. Det är absolut förbjudet att göra några som helst ingrepp i fibernätet utan 
tillstånd från styrelsen. Vid frågor om fibernätet, kontakta någon i styrelsen.    
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Kabel – TV 
I fibernätet distribuerar vi ett digitalt basutbud. Till varje fastighet ingår det även en 
kostnadsfri digitalbox och programkort. Digitalbox är samfällighetens egendom, medan 
programkortet är operatörens egendom. Boxen och programkortet medföljer fastigheten. 
Fastighetsägaren ansvarar för boxen. Om boxen eller programkort på något sätt förloras är 
fastighetsägaren ersättningsskyldig. Vid fel på digitalbox eller beställning av utökat utbud 
kontakta aktuell operatörs kundtjänst. Info om aktuell operatör fås från någon i styrelsen. 
 
Bredband 
I fibernätet ingår även tillgång till bredband. Överföringshastigheten till varje hushåll variera 
beroende vilken leverantör föreningen skrivit avtal med. Medlemmar kan mot förhöjd avgift 
uppgradera hastigheten individuellt. Till anslutningen ingår även en 
anslutningsbox/mediaconverter, som är monterad i fastigheten. Boxen är operatörens 
egendom under avtalstiden. Ingrepp i boxen är förbjudet under avtalstiden. Efter avtalets 
utgång övergår äganderätten på fastighetsägaren. Vid fel på internet, eller beställning av 
snabbare hastighet, kontakta aktuell operatörs kundtjänst. Info om aktuell operatör fås 
från någon i styrelsen. 
 
Telefoni 
I fibernätet kan du även koppla in telefonen. Startkostnaden och månadsavgiften är 0 kr.  
Du betalar enbart för utgående telefonsamtal. Kontakta aktuell operatörs kundtjänst för 
hjälp med anslutningen och betällning av telefoni. Info om aktuell operatör fås från någon 
i styrelsen. 
 
Kommunkontakter 
Styrelsen har täta kontakter med Malmö kommun angående kommunala frågor som t.ex. 
hastigheten på Annetorpsvägen, bullerproblem m.m. Har du frågor eller synpunkter 
angående detta, kontakta styrelsen. 
 
Stämma 
På föreningens årsstämma fattas alla viktiga beslut. Röstberättigade är samtliga medlemmar, 
(en röst per fastighet). Stämman skall enligt stadgarna hållas senast den sista februari. 
Kallelse med tillhörande dokument skickas ut till samtliga medlemmar senast två veckor 
innan stämman. För övrig info gällande stämman, läs ”Stadgar för Samfälligheten 
Silvermossans Villaförening”, eller kontakta någon i styrelsen. 
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Styrelse 
På årsstämman väljer medlemmarna styrelse och andra förtroendevalda för kommande 
verksamhetsår. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör och 
sekreterare. Styrelsens uppgift är att verkställa stämmans beslut. På vår hemsida finns 
uppgifter om vilka styrelsemedlemmar och övriga förtroendevalda som valdes på senaste 
stämman.  
 
Avgifter 
Årsavgiften faktureras kvartalsvis. I kvartalsavgiften ingår enligt stämman fastställda avgifter 
för drift & underhåll, sophämtning, uppbörd för vatten och kabel-tv avgiften (för basutbud 
T1). Föreningen sköter uppbörden för den enskilda fastighetens vattenförbrukning. Avgiften 
för vatten baseras på tidigare förbrukning. Efter avläsning vid årsskiftet regleras kostnaden. 
Utöver fastställda avgifter sköter föreningen även uppbörden för bredbandsavgiften och 
kostnaden för medlemmar som har valt att betala anslutningsavgiften för fiber via lån i 
Handelsbanken.  
 
Planteringarna vid varje enskild fastighet 
Grönytorna som finns i direkt anslutning till varje enskild fastighet ingår i samfälligheten. 
Enligt beslut vid bildandet av föreningen upplåter samfälligheten ytan för egna planteringar. 
Ytorna får inte bebyggas. Medlemmarna avgör själva vilka växter som skall planteras och 
utseende på planteringen. Vid större avvikelser måste tillstånd från styrelsen inhämtas. Är 
du tveksam, fråga någon i styrelsen först! Plantering, växter m.m. bekostas av varje enskild 
medlem. 
 
Stadgar 
Fastställda stadgar finner du på hemsidan. 
 
 
 
Välkomna! 
 
Styrelsen 
Samfälligheten Silvermossans Villaförening 

 
 


