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Verksamhetsberättelsen 2019
för Långenabben-Björkenäs VA ekonomisk förening
Allmänt om verksamheten
Långenabben-Björkenäs VA ekonomisk förening bildades 2017-07-23 vid ett möte i
Jämjö folketshus. Föreningen registrerades hos bolagsverket 2017-07-27.
Föreningens syfte är att genomföra utbyggnad och anslutning till kommunalt vatten och
avlopp samt verka för att främja fiberutbyggnad inom områdena Långenabben upp till
Björkenäs. Syftet är vidare att efter genomförd utbyggnad överlåta anläggningen till
Karlskrona kommun utan ytterligare kostnad för medlemmarna mot att kommunen därefter
ansvarar för all drift och underhåll av de enskilda anläggningarna.
Väsentliga händelser under året.
Styrelsens sammansättning under året.
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Långenabben
Konungshamns by
Konungshamn mot Jämjö
Bredäng
Björkenäs
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Styrelsen har utsett en arbetsgrupp där ordförande Göran Schmidt, vice ordförande och
projektledare Gunnar Petersson, sekreterare Pär Hjalmarsson och kassör Monnie Sjöberg har
ingått. Arbetsgruppens uppgift har varit att förhandla om entreprenaden samt kontakten med
involverade firmor, markägare, kommunen och länsstyrelsen.
Fibergruppen har kontaktat Affärsverken, som tagit på sig att samförlägga fiber för bredband
med entreprenaden.
Upphandling av elskåp har gjorts och Apptronic i Kalmar valdes.
De inkommande anbuden på entreprenaden utvärderades och Älmby valdes som entreprenör
att utföra arbetet med grävning och förläggning av VA till ett fastpris.
Senare har också Stärkelsen begärt samförläggning från Tvistavägen till Konungshamn.
Sammanträden under året:
Två medlemsmöten har genomförts ett informationsmöte den 5 februari samt årsmötet den
25 juni.
Styrelsen har haft 10 sammanträden. Protokollen från mötena finns på hemsidan:
http://www.langenabben-bjorkenas.se/motesprotokoll/
Arbetsgruppen har genomfört ett startmöte med Älmby den 9 april, samt 8 byggmöten.
På byggmötena har en representant från VA i kommunen och representant från affärsverken
deltagit.
Även stärkelsen har deltagit vid de senaste mötena p.g.a. samförläggning av bevattnings
ledning från Tvistavägen till Konungshamn.
Informella samanträden har förts med bl.a. involverade firmor, markägare, kommunen,
länsstyrelsen och WSP.
Antalet medlemmar har under året blivit 121 stycken.
Efter årsmötet stoppades nyintagning av medlemmar. Vi fick efter stoppet ett antal
förfrågningar om vi kunde förmedla inkoppling mot VA nätet, vi genomförde inkopplingen via
Älmby och skrev ett kontrakt med 6 st. abonnenter.
All anslutning till VA nätet via föreningen stoppades den 31 december 2019.
Medlemsavgiften har varit 300: -, som betalats i samband med nya insatsen.
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Ingrid Augustinsson Swennergren har skött kommunikationen angående LOVA bidraget med
Länsstyrelsen i Blekinge.
Genomförandet av entreprenaden:
Kontrakt skrevs med Älmby entreprenad AB den 18 februari 2019.
Under mars utfördes visst förarbete med röjning utmed ledningsgator.
Älmby etablerade sig i Konungshamn under mars, med ett antal containers och förråd.
Samtidigt började schaktarbetena i Björkenäs med sättning av pumpbrunnar (PB).
Innan semestern sattes de flesta av pumpbrunnar (PB) i Björkenäs och några i östra Bredäng
samt schakten vid havet i Konungshamn.
Efter semestern påbörjades huvudledningen med två arbetalag, ett från Sibbaboda och ett
från Björkenäs. Arbeten med sättning av pumpbrunnar (PB) pågick parallellt.
Några hinder på vägen försenade arbetet bl.a. sprängjobb, tryckning under kustvägen som
inte fungerade, så en revidering av tidsplanen gjordes under hösten.
Apparatskåpen fördelades ut till medlemmarna under två helger i november.
Fram till jul-och nyårs-uppehållet var större delen av huvudledningen klar mellan Björkenäs
och Sibbaboda, mellan 90 och 100 pumpbrunnar (PB) var satta.
En ny tidsplan presenterades och med den en ny betalningsplan, som nu kommer att gälla
fram till och med V 19 i maj månad 2020.
Information till medlemmarna har mestadels skett via hemsidan, som vår projektledare
Gunnar Petersson på ett föredömligt sätt har skött.
Vid pennan:
…………………………………………………..
Pär Hjalmarsson
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