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VIKTIG INFORMATION 
 
Fastighetsdeklaration 
 
En begäran har vi tidigare fått från skatteverket att uppge namn och adress mm på våra 
kolonister till dem. Vi har då hänvisat till att en idéell förening inte har någon skyldighet att 
uppge detta. Detta har också bekräftats av Koloniträdgårdsförbundet. Nu har dock skatte-
verket drivit ett mål med Tokarps Koloniträdgårdsförening vidare till tingsrätten. Denna har 
hänvisat till att det skatteverket vill ha är en lista på vilka arrendatorer som föreningen har 
och att skatteverket har rätt till detta. Skatteverket hänvisar till denna dom och vill därför ha 
uppgifter från oss.  
 
Därför kommer föreningen att sammanställa en lista på namn, adress och lottnummer och 
delge skatteverket detta. Ni kommer sedan att få en blankett från skatteverket för 
fastighetsdeklaration där ni får fylla i en rad uppgifter om er lott och stuga. Ni skall lämna in 
denna omgående och får sedan information om er lotts taxeringsvärde och vad skatten blir. 
Taxeringen gäller från och med 2015.  
Ni som har uppgett en mailadress får denna information vid utmailat månadsbrev. Övriga får 
informationen via snigelposten. 
 
Ni kan själva få mer information genom att gå in på skatteverkets hemsida och klicka på 
nedanstående flikar. 
 
Skatteverket 
Privat 
Fastigheter och bostad 
Fastighetstaxering 
Deklarera småhus 
Kolonistugor och andra småhus på arrendetomt 
 
Ni kan också få en preliminär beräkning av ert taxeringsvärde genom att fylla i en del 
uppgifter om lott och stuga. Ni anger då "Värdeområde" 1980126. Skatten blir sedan 0.75 % 
av taxeringsvärdet. 
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/beraknataxeringsvard
e/smahus20152017.4.3f4496fd14864cc5ac91052.html 
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Containrar 
 
Fanns på plats från fredagen den 9 oktober till måndag 12 oktober. Vid lokalen fylldes 
containrarna snabbt och vi lyckades på sena eftermiddagen få en extra container och 2 som 
togs bort för tömning. Dessvärre fylldes också containern vid norra infarten alldeles för 
mycket. För de stora containrarna gäller att de skall kunna täckas med en presenning som 
finns upprullad i framdelen. Om inte detta går, hämtas inte containern. Alltså fick vi beställa  
en container till och sedan lyfta över ris från den överfyllda containern. Ett arbete som 
medförde en hel del svordomar och som kostar föreningen extra pengar. 
 
Vid nästa tillfälle för containrarna, vid städdagen 2016, skall vi beställa containrarna redan 
på torsdag med hämtning måndag. Då har vi möjlighet att beställa flera containrar på 
fredagen om det behövs. 
 
Kattungar 
 
På Kolonivägen, vid nerfarten från Skultunavägen huserar en halvvuxen kattunge. Finns det 
katter på övriga delar av området, som ni tycker borde få en bättre tillvaro? Ta då kontakt 
med Björn Qvarfort bjorn.qvarfort@hotmail.com 070 328 60 31 så får vi försöka åtgärda det.   
 


