Protokoll fört vid styrelsemöte för Långenabben-Björkenäs
Ekonomisk förening för VA

Datum: 2018-01-21
Tid: 15:00
Plats: Torhamnsgården
Närvarande: Pär Hjalmarsson, Gunnar Petersson, Göran Schmidt, Monnie Sjöberg,
Gunnar Johannisson, Arne Arvidsson, Katarina Jonasson, Mats Hammarlund, Percy
Hansson, David Windå och Markus Johansson.

Dagordning:
1. Göran öppnar mötet.
2. Dagordningen godkänndes.
3. Val av justerare för protokoll.
Percy Hansson och Arne Arvidsson valdes.
4. Föregående sammanträdesprotokoll gicks igenom.
5. Ekonomi
Vi är nu 123 betalande medlemmar.
Monnie har pratat med banken, som vill ha individuell kontakt med fastighetsägare. Inte
via vår förening.
Arvid underströk att banken vill ha full säkerhet i fastigheten.
Monnie redovisar ekonomin som separat punkt på medlemsmötet, med bl.a. utgifterna
från WSP.
LOVA. Katarina tar kontakt med ansvariga om ev. beslut, och redovisar det på
medlemsmötet i feb.
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6. Projektstatus/Tidplaner
Gunnar P visade ritningarna på ledningsnätet, som WSP gjort färdigt till viss del.
Områdesansvariga får kolla fel och brister med ev. fastighetsägare och redovisa dessa till
Gunnar SENAST söndagen den 28 januari. Gunnar P, Göran S och Pär H besöker WSP
tisdag den 30 januari och går igenom rättningarna. Ritningarna ska redovisas på
medlemsmötet den 15 februari.
Planeringen av VA-nät från Truseryd till Svanhalla är ute på anbud och grävningen
planeras att påbörjas under våren 2018. Diskussioner om hur ledningsnäten skall dras,
ledningsdimensioner, tryckhöjningspumpar och andra tekniska lösningar fördes.
En förnyad kontakt med kommunen måste tas, för att vår tidsplanering skall kunna
stämma. Kommunen ska ange en tid eller datum för inkoppling på VA-nätet.
7. Medlemsmöte Jämjö folketshus 15/2 kl.19,00
Ett utkast till agenda till medlemsmötet presenterades och diskuterades.
8. Övriga frågor
150 000:- gäller som pris för inkoppling. Huvudman anmäld till bolagsverket.
9. Nästa Styrelsemöte
I Torhamnsgården den 18 februari klockan 15:00
10. Mötet avslutas

…………………………………………
Pär Hjalmarsson
Mötets sekreterare

Justeras

…………………………………………

………………………………………

Percy Hansson

Arne Arvidsson
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