Lämna nedanstående uppgifter till kassören så snart som möjligt.

Medlemsuppgifter
Medlemsnummer:
Förnamn:

Efternamn:

Inflyttningsdatum:

Adress:

Postnr:

Ort:

Hemtelefon:

Mobiltelefon:

Garage/motorvärmare:

E-post:

Kompletterande uppgifter
Hur vill ni få mötesprotokoll och annan information från styrelsen
utdelad?

I brevlådan:

E-post:

Hur vill ni få fakturan utdelad?

I brevlådan:

E-post:

Hur många bilar finns det i hushållet (inklusive firmabilar)?

Antal bilar:

Är ni i behov av en motorvärmarplats?

Ja:

Nej:

Förklaring medlemsuppgifter
Medlemsnummer

Medlemsnumret är förutbestämt utifrån din adress. Lagmansvägen 113
har medlemsnumret L113 och Tolvmansvägen 24 har medlemsnummer
T024 osv.

Förnamn och efternamn

Namn på alla de som äger fastigheten. Stryk under det namn som ska
stå som fakturamottagare på fakturan (gärna den person som oftast
betalar fakturan).

Inflyttningsdatum

Det datum (åååå-mm-dd) ni flyttade in. Enbart år och månad, eller
enbart år går bra om ni inte minns exakt datum.

Mobiltelefon

Mobilnummer till den som står som fakturamottagare på fakturan.
Gärna mobilnummer till alla ägare (stryk i så fall under
fakturamottagarens nummer).

Garage/Motorvärmare

Garage: Kontrollera vilket nummer ert garage har (finns en liten skylt
ovanför varje garageport). kg = kallgarage. vg=varmgarage.
Motorvärmare: Om ni har en parkeringsplats med motorvärmaruttag,
kontrollera vilket nummer uttaget har. Saknar ditt uttag en numrering
skriv m? så kommer vi märka upp uttaget. m=motorvärmare.
h=hus, vilket nummer ert hus har (behöver ni inte bry er om).

E-post

Ange den eller de e-postadresser till vilken information/fakturor ska
skickas. Det går bra att ange flera e-postadresser om ni är många i
hushållet som vill Även om ni väljer att inte ta emot information/faktura
via e-post vill vi att ni fyller i en e-postadress (om ni har någon).

Förklaring kompletterande uppgifter
Hur vill ni få mötesprotokoll och annan…?

Sätt kryss för de sätt ni vill få mötesprotokoll och annan information
från styrelsen utdelad. Det går bra att sätta kryss i båda rutorna.

Hur vill ni få fakturan
utdelad?

Sätt kryss för de sätt ni vill få fakturan utdelad. Det går bra att sätta
kryss i båda rutorna. Observera att fakturor som skickas via e-post inte
kommer att vara så kallade e-fakturor utan endast en kopia på den
vanliga pappersfakturan.

Hur många bilar finns
det i hushållet?

Ange hur många bilar ert hushåll har. Även firmabilar som ni normalt
har parkerade på Södergård ska räknas med.

Är ni i behov av extra
motorvärmarplats?

Sätt ett kryss i rutan för Ja om ert hushåll är i behov av parkeringsplats
med motorvärmaruttag. Ni sätts då upp på den kölista som finns för
motorvärmarplatserna. Det går givetvis bra att anmäla sig till kölistan
vid ett senare tillfälle.

