
Stockholm, april 2011

Matrikel för boende på Vättersö,
Stora och Lilla Aspö och omgivande öar
Så här skrev vi i augusti 2010:

Under WFFFs paraply har vi fått hjälp, av Nils ”Kulan” Rehman som tar sig an detta uppdrag, att göra en ny matrikel till
sommaren 2011. Den ges ut på papper och kommer att kosta cirka 50 kronor. Det går bra att förhandsbeställa så många
exemplar man vill ha, även om vi trycker en liten överupplaga. Avhämtas när vi klär midsommarstången, 14.00 på
midsommardagen. OBS! Matrikeln är bara tillgänglig för oss boende.

Eftersom fastighetsägares namn och folkbokföringsadress är offentlig handling kommer vi att ta med de uppgifterna för
alla fastigheter, förutom för de som hör av sig och inte vill stå med. Telefonnummer tas inte med, inte heller person-
nummer. Men för alla som vill ha med telefonnummer, och flera personer, så går det bra: Liksom i matrikeln 1991
erbjuder vi varje fastighet att stå med, med flera namn om man vill (omyndiga barn ska däremot inte stå med). Dessutom
har fler och fler personliga mobiltelefoner, och de fasta telefonabonnemangen minskar i antal. Däremot väljer vi att inte
ta med epostadresser i denna pappersutgåva.

Dessa uppgifter tar vi med i matrikeln:
• Alfabetiskt register över alla fastighetsägare med folkbokföringsadress (om man inte hör av sig och meddelar att

man inte vill stå med). Telefonnummer tas med om ni meddelat det.
• I samma register för vi in ytterligare vuxna boende som vill stå med.
• Fastighetsregister: fastighetsbeteckning samt ägare och ev. anmälda boende.
• En enkel tomtkarta så att man ser var respektive fastighet ligger.

Beställ matriklar senast 29 maj!
Vi trycker upp matriklar till er som förhandsbeställer, och med en liten överupplaga.
Skriv/mejla senast 29 maj: Nils Rehman, Krokvägen 119, 122 39 Enskede / mejl nils@rehman.se.
Ange namn, fastighetsnummer, och hur många matriklar du/ni vill beställa.
Matrikeln finns att hämta vid dansen runt midsommarstången och på dansbanan söndag 3 juli i samband
med VNSF’s och VSBSF’s stämmor. 50 kr/matrikel, betalas kontant vid avhämtning med jämna pengar, tack.

Korrekturläs uppgifter! Bekräfta/ändra senast 28 april!
OBS: Matrikeln får inte denna form, utan kommer att likna den från 1991.

   Du/ni har hört av er och lämnat nedanstående uppgifter. Nu ber vi er korrekturläsa nog, så att allt är
korrekt, och posta eller mejla bekräftelse och ev. korrigeringar till Nils Rehman, Krokvägen 119, 122 39
Enskede / mejl nils@rehman.se senast 28 april, tack.

   Du/ni har inte hört av er. Dessa uppgifter, hämtade från lantmäteriets fastighetsregister i mars 2011, tar vi
med i matrikeln om ni ej hör av er:

   Du/ni, fastighet nr ______________ har hört av er och avböjt medverkan. I matrikeln skriver vi därför
bara ”ej uppgift” vid tomtnumret.

Vänd!



Stockholm, april 2011

Om du/ni ska lämna uppgifter nu:

Fyll i talongen nedan och posta till Nils Rehman, Krokvägen 119, 122 39 Enskede, eller mejla samma info till
nils@rehman.se senast 1 oktober 28 april.

Fyll endast i den information ni vill ha med i matrikeln!    Kryssa i  F för de som är fastighetsägare.
_____________________________________________________________________________________

Fastighetsbeteckning: _______________________ Vilken ö? ______________________________

Namn: _______________________________   F Mobiltelefon: ___________________________

Namn: _______________________________   F Mobiltelefon: ___________________________

Hemadress: _______________________________,          ____________  _________________________

Fast hemtelefon: ___________________________ Fast Vättersötelefon: _____________________

Fortsätt på separat papper om ni vill ha med flera namn till samma fastighet. Markera vilka som är
fastighetsägare.

Alternativt:
Fastighet nr: _______________   Vi vill inte ha med några uppgifter alls om vår fastighet i matrikeln.   

Så här kan uppgifterna ni lämnar för en fastighet se ut:

Fastighet nr: 1:X Vilken ö? Vättersö
Namn: Förnamn efternamn              F Mobiltelefon: –
Namn: Förnamn efternamn              F Mobiltelefon: 070 12 34 56
Hemadress: Hemvägen 78, 100 23 Stockholm
Fast hemtelefon: 08 123 45 67 Fast Vättersötelefon: –

Skriv till på lösblad/ i mejlet:

Förnamn efternamn             076 78 90 12
Bortavägen 90, 200 23 Stockholm
08 890 12 34

Förnamn efternamn             076 78 90 12
Förnamn efternamn             –
Lilla vägen 2, 300 23 Stockholm
08 890 12 34


