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PM rörande medlemskap i föreningen 
 
 
1.Allmänt. 
 
Medlemskap i föreningen är knutet till fastighet på öarna utanför Slut, Munsö. Endast 
fastighetsägare där kan bli medlem. 
 
2. Inträde i föreningen   
 
Fastighetsägare ansöker om inträde i föreningen genom att kontakta styrelsen. 
Styrelsen bedömer om det finns ledig bil- och båtplats. Om så är fallet fyller sökande i aktuell 
registreringsblankett från Lantmäteriet och återsänder den till styrelsen samt betalar en 
administrativ avgift till föreningen, ca. 2100:-. Styrelsen anmäler inträdet till Lantmäteriet 
varvid medlemskap erhålles. Därefter är medlemmen såsom fastighetsägare skyldig att 
betala avgifter som beslutats på föreningens årsmöte, det kan röra sig om kapitaltillskott, 
årsavgifter och andra avgifter. 
 
3. Inbetalade kapitaltillskott  
    
Inbetalade kapitaltillskott är knutna till fastigheten och är en tillgång som vid ev. försäljning av 
fastigheten kan åberopas gentemot köpare. 

 
4. Betalningsskyldighet 

 
Om medlem inte fullgör sin betalningsskyldighet kan styrelsen begära handräckning av 
kronofogden. Vid betalningssvårigheter kan fastigheten komma att säljas på exekutiv 
auktion. Föreningen har som fordringsägare företräde framför de flesta andra, även framför 
skatteverket. 

 
5. Byte av ägare till ansluten fastighet     

 
När en ansluten fastighet byter ägare påverkas inte fastighetens medlemskap i föreningen. 
Lantmäteriet registrerar uppgifterna om ny(a) ägare och dessa uppgifter noteras av 
föreningen. Det sker dock inte med någon automatik så föreningen är tacksam för att få 
uppgifter om ny(a) ägare, gärna kompletterat med telefon och e-postadress.  
 
6. Utträde ur föreningen    
 
Fastighetsägare ansöker om utträde ur föreningen genom att kontakta styrelsen. 
Sökande fyller i aktuell registreringsblankett från Lantmäteriet och återsänder den till 
styrelsen samt betalar en administrativ avgift till föreningen, ca. 2100:-. Styrelsen anmäler 
utträdet till Lantmäteriet varvid medlemskap upphör. Inbetalade avgifter återbetalas ej. 
Därefter upphör skyldighet att betala kommande avgifter knutna till medlemskapet, bil- och 
båtplats kan åter disponeras av föreningen. 
 

7. Ekerö Munsö-Norrby samfällighetsförening 
 

Medlemskap i Sluts samfällighetsförening medför samtidigt automatiskt medlemskap i Ekerö 
Munsö-Norrby samfällighetsförening, även kallad vägföreningen, som förvaltar vägen mellan 
Munsö kyrka och Slut. Styrelsen ombesörjer anmälan av in- och utträde ur vägföreningen. 


