Mötesanteckningar
Möte inför bildandet av VA-förening mellan
Långenabben och Björkenäs
När: 17-05-06
Tid: 14:00
Var: Sibbaboda skola
Närvarande.: se bifogad fil

Agenda för mötet 17 05 06
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande.
3. Val av protokollförare
4. Utse styrelse för föreningen
5. Frågor kring att bilda en ekonomisk förening
6. Genomgång av preliminära stadgar och inkomna synpunkter
7. Utse områdesansvariga för medhjälp vid projektering och skriva nyttjanderättsavtal med
berörda fastighetsägare i respektive område.
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutas

Mötesanteckningar
1. mötet öppnas
2 Monnie Sjöberg väljs till mötesordförande
3 Paola Dahlström väljs till protokollförare
4 Information om att det måste utses en tillfällig styrelse så ansökan om ekonomisk förening
kan skickas in till länsstyrelsen. Styrelsen måste bestå av minst 5 medlemmar och 2
suppleanter
Tillfällig styrelse valdes:
Monnie Sjöberg, Gunnar Petersson, Paola Dahlström, Per Hjalmarsson och Göran Schmith.
Suppleanter: Katarina Jonasson och Mats Hammarlund
Den tillfälliga styrelsen kommer att göra en ansökan om ekonomisk förening
Projekteringen kommer att starta upp hösten 2017
5 Alla närvarande var eniga om att det skulle bildas en ekonomisk förening
Under denna punkten gjordes även en presentationsrunda.
6 genomgång av de preliminära stadgarna.
under § 2 diskuterades runt fiberdragning.
Möjlighet till fiber ska tas med i stadgarna, men det tas upp mellan Affärsverken och
entreprenören då det även ligger i Affärsverkens intresse. Finns möjlighet till stadsbidrag till
dragning av fiber?
under § 4 kom frågan upp om Blaklycke skulle skrivas in i området. Gränsdragningar måste
göras och styrelsen återkommer angående detta.
under § 6 kom frågan om insats upp, en del ville dela summan till 5000 kr, handuppräckning
om summan och insatsen blir 10000kr. Dock ska det skrivas in i stadgan att summan ingår i
totalsumman samt att pengarna ska betalas tillbaka om föreningen ej går vidare. Punkten
skrivs om och förslag skickas till Gunnar Petersson. Kontakt ska även tas med andra
ekonomiska föreningar om hur de har gjort.
under § 9 kom diskussion angående anslutningspunkt upp. Punkten skrivs om och
anslutningspunkten ska vara max 10 meter in på tomten. Alla var överens om detta.

under § 24 kom det upp att ett förtydligande bör göras, alla ska ha lika del tillbaka
oberoende på den insats de gjort.
under § 26 ska det stå Tingsrätten i Blekinge ifall det blir någon tvist.
under § 27 läggs hänvisning till lagtext till SFS 2016: 1336
Fråga kom upp om de som inte vill koppla på vatten, blir det en avgift när/om de i framtiden
vill koppla in vatten. Här går informationen isär, på informationsmötet i Jämjö kom
informationen att det inte blev vidare avgifter medan någon medlem i gruppen fått
informationen att det blir ytterligare avgift fall vatten inte kopplas in samtidigt som
avloppet. Styrelsen tar med sig frågan och återkommer med korrekt information.
Här beslutades även att årsmöte skulle bokas in.
Intresseanmälan skulle även skrivas om då den var tvetydig utifrån stadgarna.
7. Områdesansvariga
Björkenäs : Percy Hansson och Göran Schmith
Bredäng : Arne Arvidsson
Konungshamn : Per Hjalmarsson, Gunnar Johannesson och Markus Johansson
Långenabben : Gunnar Petersson, Mats Hammarlund
Dessa hjälps även åt att ta fram nyttjanderättsavtal med berörda fastighetsägare.
8 Övriga frågor
Avgränsningar måste sättas upp går igenom och informeras ut.
När kom fosforkraven?
Kommer det befintliga avloppet i Bredäng att dömas ut?
Överstiger projekteringen kommunens taxa idag 220 000 vad händer då, går kommunen in
då det inte ska överstiga kommunens taxa.
Allt som var överenskommet vid detta mötet ska skickas ut till samtliga.
Nytt möte ska bokas in innan 31 maj
Information om att de som anmält sitt intresse bör vara minst 60 st men 80 är bäst.
Gunnar informerade angående de kostnadskalkyler han hade satt ihop, vidare får var och en
kontakta honom för vidare information angående dessa.

Fråga kom upp angående Björkenäs camping och deras anslutningsavgifter, det kom endast
upp spekulationer här måste rätt information komma fram.

Mötet avslutades

Inget nytt datum för nästa möte bokades

Mötesanteckningar gjordes av
Paola Dahlström

