
Kopia av den senaste mailväxlingen i syfte att reda ut förtalskampanjen

Till i 1:a hand Susanne Andersson Pripp och Helena Edler
2016-01-14 - 20:25

Från:
uffejansson@telia.com

Till:
info@fjallbyn-akersjon.se

Kopia:
Maggan Jansson

Vi tycker att det är oerhört tråkigt att nuvarande Styrelse inte har förmåga eller ambition att på något sätt 
lösa detta.
Att man inte ens bemödar sig att svara på mail från en medlem som vill att detta övertramp från tidigare 
Styrelse skall få ett bra slut.....

Jag återkommer under morgondagen med vidare åtgärder jag planerar och som ni bör ta upp på 
kommande Styrelsemöte.

Jag kommer att driva detta     på olika sätt tills att vi får en offentlig upprättelse.

Med Vänlig Hälsning

Ulf & Margareta Jansson 1:177

----Ursprungligt meddelande---- 
Från : uffejansson@telia.com 
Datum : 2016-01-05 - 15:52 (V) 
Till : info@fjallbyn-akersjon.se 
Kopia : magganjansson@telia.com 
Ämne : Till i 1:a hand Susanne Andersson Pripp och Helena Edler 

Hej, 

Då gör jag ett sista försök att på fredlig väg hitta en lösning på den förtalskampanj som den 
tidigare Styrelsen, och av vilka 2 ledamöter och 2 suppleanter i nuvarande Styrelse är skyldig 
till. En fredlig lösning är nog det bästa för samtliga parter. 

Min fråga till er är då, är någon av er, eller båda intresserad av att höra vad jag har att säga i 
fallet? 
I så fall har jag möjlighet att åka upp till Jämtland under början av nästa vecka. 

De anklagelser så riktats mot mig/oss är helt ogrundade och den enda lösningen som jag ser 
är att jag/vi får en officiell upprättelse, d.v.s. en ursäkt för tidigare Styrelses uttalande via 
hemsidan och som bilaga i kommande kallelse inför årsstämman 2016. 

Med vänlig hälsning och trevlig helg

/Ulf Jansson

mailto:info@fjallbyn-akersjon.se
mailto:uffejansson@telia.com


----Ursprungligt meddelande---- 
Från : stigeklund@hotmail.com 
Datum : 2016-01-03 - 18:41 (V) 
Till : uffejansson@telia.com 
Ämne : Sv: Re: Sv: Föreningens Ordförande, kontaktuppgift ? 

Hej Ulf. 

Jag är inte på något vis intresserad att varken kommentera eller diskutera vare sig den tidigare
styrelsen eller enskilda ledamöters tidigare agerande. 
Jag tog på mig ordförandeposten för att representera Fjällbyns intressen från och med mitt 
tillträde och så länge jag har medlemmarnas förtroende. 

Vår lilla fjällby har en styrelse och den är utsedd av våra medlemmar och det är i den beslut 
ska tas så jag föreslår att om du/ni vill föra fram åsikter om placeringar av byggnader etc. så 
är det enklaste att komma in med åsikter skriftligen via antingen denna adress eller fjällbyns 
officiella adress. 

Jag och heller ingen annan har enskilt mandat att besluta eller agera, utan alla beslut skall tas 
genom styrelsens protokollförda möten eller föreningens årsmöte. 

Jag befinner mig för tillfället i Thailand på semester fram till den 20e jan och nås enklast via 
mail för tillfället. 

MVH / Stig Eklund 

--- Originalmeddelande --- 

Från: uffejansson@telia.com 
Skickat: 3 januari 2016 21:26 
Till: stigeklund@hotmail.com 
Kopia: "Maggan Jansson" <magganjansson@telia.com> 
Ämne: Re: Sv: Föreningens Ordförande, kontaktuppgift ? 

Hej, 

..och tack för snabbt svar. 

Jag och min fru Margareta har som du säkert känner till fastigheten 1:177 i Fjällbyn, närmare 
bestämt Fjällbyvägen 40. 

Jag skulle vilja ta ett personligt och seriöst samtal med dig som nuvarande Ordförande i 
Samfällighetsföreningen. 
Det jag vill prata om är bl.a. din syn på den tidigare Styrelsens påhopp, på framför allt mig 
personligen i samband med kallelsen inför årsstämman 2015. 
På vilka grunder en enhällig Styrelse väljer att via Årsstämmokallelse och på föreningens 
hemsida offentligt anklaga mig för att trakassera och anmäla föreningen till Skatteverket. 

Vi tycker att detta agerande från den tidigare Styrelsen är oerhört tråkigt och det har inneburit 



att vi inte känner samma glädje att vistas i vår stuga längre. 

Då det i nuvarande Styrelse finns ledamöter och suppleanter som var delaktiga i den 
förtalskampanj som utformades så föredrar jag att inledningsvis ta ett inledande samtal med 
dig. 

Vidare så vill jag ha din syn på hur Styrelsen tänker agera vad gäller att vissa fastigheter inom
Samfälligheten tillåts ha sina bodar helt eller delvis utanför sina tomtgränser. 
Om Styrelsen inte agerar på detta utan tycker att det är ok så måste detta bli tillåtet för 
samtliga fastigheter. Detta har naturligtvis inget Kommunens bygglov att göra....det är en 
annan fråga. 

Jag hoppas att vi kan få till ett samtal så att vi kan reda ut detta vilket den tidigare 
Ordföranden inte var intresserad av..... 

Det vore bra om vi kan ta detta samtal under någon dag i kommande vecka, och jag kan åka 
upp till Åkersjön vilken dag som passar dig bäst, eller om du är anträffbar på någon annan ort.

Med vänlig hälsning

Ulf Jansson
Kallövägen 18
86296 Njurunda

073-8003833

----Ursprungligt meddelande---- 
Från : stigeklund@hotmail.com 
Datum : 2016-01-03 - 11:33 (V) 
Till : uffejansson@telia.com 
Ämne : Sv: Föreningens Ordförande, kontaktuppgift ? 

Hej. 

Jag nås enklast via föreningens mailadress eller denna jag mailar från nu. 

// Stig Eklund 

--- Originalmeddelande --- 

Från: uffejansson@telia.com 
Skickat: 2 januari 2016 21:01 
Till: info@fjallbyn-akersjon.se 
Kopia: magganjansson@telia.com 
Ämne: Föreningens Ordförande, kontaktuppgift ? 



Hej, 

Då det saknas kontaktuppgifter till Samfällighetens Ordförande Stig Eklund på föreningens 
Hemsida så ber jag er att, antingen be honom ta kontakt med mig via e-post eller via telefon 
snarast, eller att jag får kännedom om Stig Eklunds E-postadress eller telefonnummer så jag 
kan kontakta honom själv. 

Med vänlig hälsning

/Ulf Jansson gm Margareta Jansson 1:177

073-8003833


