Protokoll fört vid styrelsemöte för Långenabben-Björkenäs
Ekonomisk förening för VA
Datum: 2017-11-19
Tid: 15:00
Plats: Torhamnsgården
Närvarande: Pär Hjalmarsson, Paola Dahlström, Gunnar Petersson, Göran
Schmidt, Monnie Sjöberg, Gunnar Johannisson, Arne Arvidsson, Katarina
Jonasson, Mats Hammarlund, Percy Hansson, Stefan Eriksson, David Windå,
Magnus Wide’n
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Göran öppnar mötet.
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Dagordningen godkännes.
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Val av justerare för protokoll.
Gunnar Petersson och Gunnar Johannisson valdes.
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Föregående sammanträdesprotokoll godkändes.
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Ekonomi.
Monnie redovisar ekonomin, 119 har betalat av 123 stycken i dagsläget.
Ansökan om LOVA-bidrag
Katarina redovisar hur långt det kommit, hon har ansökt om 9 miljoner kronor
och ansökan är inskickad.
Per frågar om det är någon som behöver låna pengar till vatten och avlopp.
Behöver någon låna så måste de gå via banken och låna i fastigheten.
Föreningen ställer sig inte som borgenärer.
Stefan kommer med frågan om vi kan dela upp betalningen i olika delar.
Beslut. Hela summan ska betalas på en gång innan grävningen påbörjas och
entreprenadkontraktet skrivs under. Frågan tas även upp på mötet i februari.
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Projektstatus/Tidplaner
Projektet
Har gått med WSP runt markerna där huvudledningen ska grävas.
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Genomgång av dragningen av vatten och avlopp.
Huvudledningen är totalt 6 km plus avgreningar till fastigheterna, totalt ca 9 -10
km.
Det kommer att bli en tryckstegring i Truseryd för dricksvatten.
En tidsplan görs till medlemsmötet i februari, samt tidpunkt när betalningen ska
in.
7 Övrigt
Broschyr LTA-enheten på din fastighet finns på hemsidan.
Bygganmälan till Kommunen tas upp på medlemsmötet i februari.
Hur ska vi göra med bygganmälan?
Fastighetsägaren själv svarar för att lämna in en anmälan om ej bygglovspliktig
åtgärd till Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen innan VA-arbeten startar
inom egna fastigheten. Gäller inkoppling av självfallsledning till avloppsbrunn.
Inkoppling av dricksvattenledning, vattenmätarkonsol, klorering och
provtryckning av den egna dricksvatteninstallationen.
Sista meningen berör inte de som endast valt avlopp. Vattenmätarinstallation
skall ändå utföras för att det skall bli rätt debitering av förbrukad mängd vatten
som går till kommunens avlopp.
Anmälan inlämnas senast 3 veckor innan installationsarbetet beräknas påbörjas.
Situationsplan (ritning) som visar rördragningen i mark inlämnas.
Arbetet skall utföras av behörig installatör.
Som kontrollansvarig godtages normalt byggherren, vid mer komplicerade
installationer krävs dokumenterad behörighet.
Förslag till kontrollplan skall inlämnas för godkännande innan installationsarbetet
får påbörjas och startbesked utfärdas.
Medlemsmöte den 15/2 19:00 Jämjö Folkets Hus, inbjudan via mail samt post
till de som inte använder mail.
Göran och Gunnar gör agenda till medlemsmötet.
Kostnad för elinstallationer ca 8000 inkl. moms, 70 kr meter extra om man
överstiger överenskommet avtal. Ta fram kostnad från rörmokare samt för
grävning så det finns en kostnad som vi kan förmedla.
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IT frågan diskuterades.
8 Nästa Styrelsemöte
Nästa möte 21 jan 2018 kl. 15:00 Torhamnsgården
9 Mötet avslutas

Paola Dahlström
Sekreterare
Justeras

Gunnar Petersson

Gunnar Johannisson
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