
Det är helt uppenbart att sittande Styrelse inte avser att svara på våra frågor utan 
väljer att köra på uttröttningsmetoden.
Mycket tråkigt beteende.........

Ditt meddelande 

   Till: Stig Eklund
   Ämne: Re: Avvikelser detaljplan Fjällbyn Åkersjön
   Skickat: den 20 juni 2016 17:50:38 (UTC) Monrovia, Reykjavik

 lästes den den 21 juni 2016 07:06:10 (UTC) Monrovia, Reykjavik.

Date: Mon, 20 Jun 2016 19:50:38 +0200
To: Helena <helenaedler@hotmail.com>, info@fjallbyn-akersjon.se
From: Uffe Jansson <uffejansson@telia.com>

Vad är problemet !

Varför svarar ni inte när en medlem ställer frågor och när ni till och med har lovat att återkomma 
med svar.

/Margareta Jansson gm Ulf Jansson

Ditt meddelande 

   Till: Stig Eklund
   Ämne: Re: Avvikelser detaljplan Fjällbyn Åkersjön
   Skickat: den 9 juni 2016 08:39:10 (UTC) Monrovia, Reykjavik

 lästes den den 9 juni 2016 08:58:48 (UTC) Monrovia, Reykjavik. 

-------- Vidarebefordrat meddelande -------- 

Ämne: Re: Avvikelser detaljplan Fjällbyn Åkersjön
Datum: Thu, 9 Jun 2016 10:39:10 +0200

Från: Uffe Jansson <uffejansson@telia.com>

Till: 
Helena <helenaedler@hotmail.com>, info@fjallbyn-
akersjon.se

Kopia: magganjansson@telia.com

Hej,

Ja, nu har det gått drygt 4 månader utan att vi har fått något svar på våra frågor som du lovat.
Vad jag har förstått så har ni haft flera möten efter  2016-01-30.
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mvh

/Uffe

(Jag antar att du sitter som sekreterare i Fjällbyn i Åkersjöns Samfällighetsförening och inte 
Fjällbyn Åkersjöns Vägförening...)

Date: Mon, 14 Mar 2016 17:59:31 +0100 (CET)
From: "uffejansson@telia.com" <uffejansson@telia.com>
Reply-To: uffejansson@telia.com
To: info@fjallbyn-akersjon.se
Cc: Maggan Jansson <magganjansson@telia.com>

Detta mail skickades till er 1:a gången den 15/1 2016 för att behandlas på det kommande 
Styrelsemötet.

Det man som medlem i Samfälligheten kan förvänta sig är ett seriöst svar.

Det har nu gått ca. en och en halv månad och att "klaga" på Styrelsens förvaltning hos Revisorerna 
lär inte göra någon skillnad.
Om det är så att ni försöker med att trötta ut mig så vill jag bara meddela att jag kommer att vidtaga 
lämpliga åtgärder tills vi fått upprättelse oavsett styrelsens sammansättning.

Jag upprepar min fråga:
Fastigheterna Åkersjön 1:145, 1:185, 1:194 och 1:196 har bodar som är placerade helt eller delvis 
utanför den egna tomtgränsen. 
Enligt Krokoms Kommuns detaljplan så är det inte tillåtet att uppföra privata byggnader utanför den
egna tomtgränsen. 

Hur kommer Styrelsen för Fjällbyns i Åkersjöns Samfällighetsförening att hantera detta och 
vilka åtgärder kommer ni att ta? 

--
/Ulf Jansson

Den 2016-01-19 kl. 09:42, skrev Helena:

Hej,
 
vi kommer ta upp frågan på kommande möte. 
 
Vill dock meddela att mötet är flyttat till 2016-01-30, så svar kommer efter det.
 
M v h Helena, sekreterare i styrelsen för Fjällbyn Åkersjöns Vägförening
 

Date: Fri, 15 Jan 2016 14:43:57 +0100
From: uffejansson@telia.com
To: info@fjallbyn-akersjon.se
CC: magganjansson@telia.com; byggochmiljonamnden@krokom.se
Subject: Avvikelser detaljplan Fjällbyn Åkersjön
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Hej,

Då det saknas vilja att lösa den uppkomna situationen gällande förtalskampanjen så ser 
jag ingen annan utväg till lösning.

Jag föreslår att ni på ett seriöst sätt tar upp nedanstående på kommande Styrelsemöte.

Fastigheterna Åkersjön 1:145, 1:185, 1:194 och 1:196 har bodar som är placerade helt 
eller delvis utanför den egna tomtgränsen.
Enligt Krokoms Kommuns detaljplan så är det inte tillåtet att uppföra privata byggnader
utanför den egna tomtgränsen.

Hur kommer Styrelsen för Fjällbyns i Åkersjöns Samfällighetsförening att hantera detta 
och vilka åtgärder kommer ni att ta?
Jag antar att även Bygg- och Miljönämnden på Krokoms Kommun vill veta detta.

Nästa steg är att jag skickar all dokumentation till Mark- och Miljödomstolen och 
eventuellt media.

Svar önskas snarast efter Styrelsemötet 2016-01-16

Med vänlig hälsning
Ulf & Margareta Jansson
073-8003833


