INTRESSEANMÄLAN (EJ BINDANDE)
Sökande
Namn:

Födelseår:

Adress:

Yrke:

Postnummer och ort:
Telefon bostad:

Telefon mobil:

E-mail:

Medsökande
Namn:

Födelseår:

Adress: (om annan än ovan)

Yrke:

Postnummer och ort:
Telefon bostad:

Telefon mobil:

Hemmavarande barn
Antal:
Födelseår:

E-mail:

Födelseår:

Födelseår:

Födelseår:

Önskemål
Kolonistuga
Odlingslott
Övriga önskemål som jag har:

Jag har tagit del av bilagan till intresseanmälan

Uppdrag jag kan tänka mig att utföra för föreningen: Obs! skall kryssas i.
Styrelsearbete

Vård av maskinpark

It/ Data

Lokalansvarig (förenings-och servicehuset)

Värderingsgruppen

Elarbeten

Ansvarig för vägarna

VVS

Snickeri

Målning

Festkommitten

Övrigt ……………………………………

Varför jag vill bli kolonist:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Sänd intresseanmälan till:

Vaxmyra Koloniträdgårdsförening
Box 108
194 22 UPPLANDS VÄSBY

Styrelsens anteckningar:
Inkom datum:
Visningsdatum:

Visningsdatum:

Köplats:

Beslutsdatum:

Deltagare vid beslut:

Köpdatum:

Motivering:

Vaxmyra 2006

Bilaga till intresseanmälan
För att köpa en stuga eller hyra en odlingslott på Vaxmyra Koloniområde vill vi att Du fyller
i en intresseanmälan eftersom det är många som är intresserade av att köpa en stuga eller hyra
en odlingslott inom Vaxmyra Koloniträdgårdsförening och vi vill gärna ta tillvara på alla som
är intresserade fast vi inte alltid har lediga stugor eller lotter när folk hör av sig. Vi har 93 st
stugor och ca 75 odlingslotter inom området.
Marken arrenderar föreningen av Upplands Väsby kommun. Det man betalar för när man
övertar en lott är hus, träd, buskar, stenläggningar osv. och man betalar enligt ett fastställt
värderingssystem. Värderingen speglar inte något marknadsvärde utan görs enligt fasta
prislistor som Vaxmyra Koloniträdgårdsförening och Föreningen Stor-Stockholms
koloniträdgårdars (FSSK) värderingsutskott fastställer varje år och som motsvarar ett
jämförbart byggnadsvärde. Huset värderas bl.a. efter byggår och skick.
Som medlem betalar man en föreningsavgift som täcker gemensamma utgifter som vatten och
sophämtning. Man betalar dessutom sin del av föreningsarrendet och avgiften är beroende av
hur stor lott man har.
Du fyller i en intresseanmälan för att visa ditt/ert intresse och för att vi ska veta vad du önskar.
För en ideell förening är det viktigt med aktiva medlemmar, därför får Du uppge dina
speciella kunskaper och intressen så vi vet vad du kan bidra med till föreningslivet. Att ha en
kolonilott är en stor glädje för en själv. Eftersom många promenerar bland kolonilotterna och
njuter av grönskan är det viktigt att lotterna är välskötta till glädje också för andra.
Intresselistan är inte en strikt kölista. I första hand ser vi till kötid, därefter söker vi kolonister
med specialkunskaper som föreningen behöver, det kan t.ex. vara odlingsexperter, rörmokare,
elektriker, målare, snickare m.m. med andra ord styrelseaktiva personer som kan ställa upp
och sköta allt från styrelsearbete till att sköta våra allmänningar inom föreningen, som du ser
så varierar behoven. I en ideell förening som vår, med blygsam ekonomi, måste
medlemmarna själva klara gemensamma arbeten, därför sätter vi värde även på andra
färdigheter än ”gröna fingrar”. Vi genomför två gemensamma städdagar per år.
När en stuga/lott blir ledig kontaktar vi er för visning och bland dom som är intresserade av
stugan/lotten fattar styrelsen beslut om vem som blir den nya medlemmen.
Välkommen in med din intresseanmälan.
Med vänlig hälsning
Styrelsen för Vaxmyra Koloniträdgårdsförening

