Mötesanteckningar
Möte inför bildandet av VA-förening mellan
Långenabben och Björkenäs
När: 17-06-14
Tid:18:00
Var: Sibbaboda skola
Närvarande : Gunnar Petersson, Pär Hjalmarsson, Gunnar Johannesson,Arne
Arvidsson, Marcus Johansson, Mats Hammarlund, Percy Hansson, Göran Schmith,
Paola Dahlström, Monnie Sjöberg.

Dagordning för mötet

17 06 14

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande.
3. Val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Förbereda kommande årsmöte
6. Ta fram förslag till sammansättning av styrelse
7. Förbereda start av den ekonomiska föreningen
8. Godkännande av preliminär stadgar
9. Projekteringsuppdrag, redovisning av läget
10. Övriga frågor.

Information om tidigare projekt : Bengt som var ordförande i Truseryd VA-förening

Mötesanteckningar
1. mötet öppnas
2. Monnie Sjöberg väljs till mötesordförande
3. Paola Dahlström väljs till protokollförare
4. Dagordningen godkändes.
5. Förbereda kommande årsmöte
Inför årsmötet: Gunnar visade en PowerPoint presentation som han hade gjort om hur allt
var tänkt i projektet.
Fråga som troligen kommer att komma upp är om man kan välja endast dricksvatten eller
endast avlopp.
Medlemsavgift
Inköp av pumpstation samt elskåp, Gunnar informerade om att detta paket kan levereras av
kommunen till deras inköpspris. Detta gäller om fastighetsägaren har en obebyggd tomt
eller anser sig ha en godkänd avloppsanläggning och senare vill koppla in avlopp till sin
fastighet. Alla var positiva till detta. Förutsättning är att VA-ledningarna är framdragna till
tomtgräns och den delen av anslutningsavgiften är betald.
Under denna punkten gjordes även en presentationsrunda.
6. Ta fram förslag till sammansättning av styrelse
Valberedning tillsätts och består av följande
Arne Arvidsson
Pär Hjalmarsson
Monnie Sjöberg
Styrelsen ska bestå av 7 personer samt 1 revisor som inte sitter i styrelsen. Kassören väljer
bokföringsprogram.
Styrelsen och områdesansvariga jobbar tillsammans.

Påtalas görs att de som sitter i styrelsen måste bestå av personer som är villiga att lägga ner
arbete i projektet.
Valberedningen ska vara klara den 16/7 2017
Områdesansvariga
Björkenäs : Percy Hansson och Göran Schmith
Bredäng : Arne Arvidsson
Konungshamn : Per Hjalmarsson, Gunnar Johannesson och Markus Johansson
Långenabben : Gunnar Petersson
Dessa hjälps även åt att ta fram nyttjanderättsavtal med berörda fastighetsägare.
7. Förbereda start av den ekonomiska föreningen
Det måste finnas en styrelse, valberedningen tar det ansvaret.
Det måste finnas en Bank, Göran S kontaktar Swedbank, Percy H kontaktar Handelsbanken
Monnie S kontaktar Länsförsäkringarnas bank. Detta för att kolla upp kostnader samt olika
avtal, de återkommer i denna fråga.
Stadgar finns
Registrering måste göras
8. Godkännande av preliminär stadgar
Alla godkänner stadgarna.
9. Projekteringsuppdrag, redovisning av läget
Tidplan okt 17 - juli 18 tills vi har underlag, projektering och förfrågningsunderlag klart.
10. Övrigt
Årsmötet hålls i Jämjö folketshus den 23/7 2017
Mötet avslutades
Lite om Bengts presentation
De hyrde in en projektledare i stället för att själva driva projektet.
Ett uppdaterat medlemsregister är nödvändigt då det är mycket information som ska
spridas, vi har hemsida.

Avståndet mellan pump och skåp är 7 meter, alla måste ha klart för sig att det är det
avståndet. Åskskydd i elskåp eller inte, vi kom fram till att vi skulle erbjuda åskskydd.
Kom överens om att kontrollant kommer ofta och dokumentera ner vad som är sagt.
Boka in möte med VA och styrelsen för information.
Utse placering av pumpstationer i samråd med fastighetsägaren
Ha ett godkännande av projekteringen från kommunen, de ska godkänna innan start och
dokumenteras ner eller skrivas under.
Hela summan ska betalas in av fastighetsägarna innan projekteringen beställs, ca 10 - 15 %
bör vara i reserv för oförutsedda utgifter.
Entreprenören ska ha ansvar för sprängbesiktningar.
Byggmöte eller projektmöte i gång per månad
Restpunkter vid slutbesiktning får inte vara för många, att föredra är besiktigning av
delsträckor.
Alla stationer ska vara besiktigade innan kommunen tar över.
Fristående ordförande vid slutbesiktningen är att föredra.

Mötesanteckningar gjordes av
Paola Dahlström

