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Kære 
Først og fremmest varmt velkommen som husejere i Woodlands Country Club. Jeg bor i hus 34 og er 
formand/ordførende for grundejerforeningen, som vi alle er pligtige at være medlemmer af. Jeg håber, jeres glæde 
ved at bo i Woodlands vil være lige så stor som den, vi andre har oplevet gennem årene. 
 
Vor kasserer hedder Jan Lundqvist (hus 27). Jan vil senere informere om, hvordan betaling for fællesudgifterne 
foregår. Foreningens administrator hedder Jon Mikkelsen (hus 28). Jon varetager økonomi‐ og regnskabsopgaver og 
forskellige administrative opgaver for foreningen,  
 
På Woodlands har vi tradition for at afholde nogle årlige arrangementer for alle husejere. Woodlænder Cup afholdes 
altid en af de første lørdage i juli måned. Vi starter dagen ved middagstid med en 9 hullers golfturnering (meget 
uformelt ‐ det handler om at have det sjovt). Efterfølgende mødes vi på legepladsen til grillaften, hvor alle 
medbringer mad, drikke, service mv. til eget brug. 
 
Drengene mod Pigerne match, som typisk afholdes i september måned. Som titlen siger, er det en match med 
husejer‐pigerne mod husejer‐drengene. Igen er det vigtigste at have det sjovt. Efterfølgende festes i klubben med 
god mad, quiz, musik og dans. Og her overrækkes også den eftertragtede pokal til taberne. 
 
Hvert år i uge 30 afholder Woodlands Country Club golfklub en hel uge med golfmatcher kaldet Tävlingsveckan. 
Første match starter typisk fredag i uge 29. Herefter er der nye matcher hver dag inkl. lørdag i uge 30, hvor ugen 
afsluttes med et brag af en fest for klubbens medlemmer. Om mandagen er der tradition for, at Woodlands husejere 
sponserer en match. Det betyder, at vi sørger for forplejning og præmier denne dag. Det kræver, at der indsamles 
minimum SEK 10.000. De, der har lyst, bidrager med 500 SEK per hus. 
 
Jeg er overbevist om, at både jeres nye naboer og alle andre i Woodlands vil byde Jer og familie et varmt 
velkommen. Er der spørgsmål, vær fri at stille dem, så vil vi forsøge at svare bedst muligt. Send eventuelle spørgsmål 
til wccef@outlook.com  
 
Vi har brug for jeres fødselsdatoer til Golfklubben. Golfklubben genererer GolfID på formen ååmdd‐nnn. Send 
venligst fødselsdatoer til mailadressen wccef@outlook.com. Send ikke cpr.nr., det ønsker vi ikke at have i vores 
systemer. 

Foreningen vedligeholder på websiten www.woodlands.se på siden med hussymbolet  Diverse dokumenter 
om budgetter, regnskaber, generalforsamlinger og generelle informationer til medlemmerne. 

Adgangen til websiten forudsætter, at logger ind med passwordet (wcc2021) Klik på hussymbolet   i nederste 
højre hjørne og tast passwordet med parenteser og med små bogstaver. 
 
Vi ser frem til at møde jer i Woodlands. Men først og fremmest, velkommen. 
 
Med venlig hilsen/Med vänliga hälsningar 
Woodlands Country Club Ekonomisk Förening 

Finn Hartung 
Formand 
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Kære 
 
Først og fremmest varmt velkommen som husejer i Woodlands Country Club.Jeg bor i hus 27 og varetager 
kassererjobbet for foreningen Woodlands Country Club Ekonomisk Förening, som alle husejere er pligtige at være 
medlem af og betale til for serviceydelser, forsyninger, vedligehold af fællesfaciliteter og drift af foreningen. Jon 
Mikkelsen (hus 28) er vores administrator. Jon varetager økonomi- og regnskabsopgaver og forskellige 
administrative opgaver for foreningen. 
 
Medlemskabet forudsætter, at husejeren indbetaler et indskud (insats) på 1.000 svenske kroner, jf. §5.1 i 
vedtægterne. Jeg vedhæfter følgelig en faktura på indskuddet (insatsbeloppet).  
 
Månedsbidraget for den hustype, som I nu ejer, er i 2021 4.730 svenske kroner, jf. vedhæftede budget 2021 med 
specifikationer. Månedsafgiften opkræves kvartalsvis forud med betalingsfrist sidste bankdag i første måned af 
kvartalet, jf. §5 og vedhæftede 
Som det fremgår, afholder foreningen udgifter til forskellige services og forsyninger. Månedsbidraget inkluderer 
således: 

 To golfmedlemskaber i Woodlands Golfklub 
 Telia grundpakke med tre danske kanaler (DR1, DR2 og TV2) 
 100MBit Bredbånd/Internet 
 Alarmservice (brand, indbrud, vandspild og varmetab) tilsluttet Avarn Security AB og Woodlands. Woodlands 
 overvåger og responderer på alarmer om dagen. 
 Skorstensfejning (Sotning) 
 Vand og afløb 
 Renovation og genbrugs-containerplads 
 Vedligehold af veje, snerydning, naturlegeplads, tennisbaner og område 
 Reparationer/udskiftninger af infrastrukturen. 

 
For yderligere information se bilag 1 til vedtægterne, specifikation af fakturalinjer i budgettet og i mappen "Vedtægter 
(stadgar) og aftaler" i mappen "Grundejerforeningen" på websiten. 
 
Elforsyning og forsikring 
E.ON ejer og vedligeholder el-ledningsnettet. Nogle husejere får leveret el fra E.ON, og nogle får leveret el fra Nordic 
Green Energy (NGE). Check med sælger, om der er indgået aftale med NGE eller om det er E.ON, der leverer el. 
 
Kontakt så snart det er muligt el-leverandøren for indgåelse af aftale, således at I undgår at blive faktureret til 
dagspris. 
 
De fleste husejere har tegnet fritidshusforsikring og forsikring på golfbil hos Länsförsikringar Skåne.  
 
Om der spørgsmål, vær fri at stille dem, så vil vi forsøge at svare bedst muligt. Send eventuelle spørgsmål til 
wccef@outlook.com 
 
Med venlig hilsen og velkommen 
Jan Lundqvist 
Woodlands Country Club Ekonomisk Föreniing 
Kasserer/Kassör 
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