Långenabben – Björkenäs VA ekonomisk förening

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade
av Länsstyrelsen i Blekinge

Anteckningar fört vid medlemsmötet
Datum: 2019-02-05
Tid: 19:00
Plats: Jämjö Folketshus
Närvarande: 55 medlemmar närvarande. Närvarolista finns separat på hemsidan
Göran hälsar alla välkomna till mötet
Göran går igenom agendan och den godkändes.

Vad har hänt under 2018

LOVA-bidraget är beviljat.
Skriftligt nyttjanderättsavtal mellan markägare och den ekonomiska VA föreningen har upprättats.
Planering och uppmätning av brunnar inför projektering av områdesansvariga tillsammans med
fastighetsägare. Områdesansvariga har gjort ett bra jobb.
Detaljprojektering av WSP och framtagning av förfrågningsunderlag inklusive anmälan om samråd
enligt 12 kap. 6§ till länsstyrelsen.
Utskick av förfrågningsunderlag till utvalda entreprenörer gällande: Elskåp till pumpstation och
Schakt och ledningsförläggningsentreprenad där tre entreprenörer svarade.
121 medlemmar, 7 st. har hoppat av på obebodda tomter.
Tillsatt en fibergrupp för hantering av ev. samförläggning.
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Vad händer 2019:

Utvärderar anbuden. Vi eftersträvar ett takpris, där ansvaret ligger på företaget som kommer att
utföra arbetet.
Förhandlingar med Karlskrona kommun VA angående den insatsen de skall gå in med
p.g.a. bl.a. höjda ledningsdimensioner och ledningssträckningen till Blaklycke.
Inbetalning av resterande insatsbelopp ska ske senast 15 mars 2019 (gäller om tidplanen ska hålla
och entreprenaden kan starta våren 2019)
Upphandling av elskåpen och markentreprenad, därefter kan entreprenaden starta.
Avtal mellan kommun och föreningen för inkoppling av reningsverk och vattenverk.
När allt är klart skickas bygganmälan in för varje fastighet, se hemsidan. 12 månader efter start ska
anläggningen vara klar att koppla in hushållen. Provtryckning och besiktning ska vara klara innan
inkopplingen. Kommunen tar över direkt efter godkänd besiktning. Anslutning av fastighetsägarnas
avloppssystem beräknas kunna påbörjas våren 2020 när entreprenaden har slutförts och blivit
godkänd vid slutbesiktningen.
Gunnar Pettersson informerar om sträckningarna, för mer information samt bilder, se hemsidan.

Ekonomisk redovisning

Monnie S redovisar ekonomin, för vidare information kontakta Monnie S, se hemsidan.

150 000kr ska betalas in till föreningen senast den 15 mars 2019
Ingrid informerade om LOVA bidraget
Kostnader som inte ingår i entreprenaden

Elinstallationer 8 500 - 9 500 kr för upp till max 20 meter mellan elskåp och fastighetens mätarskåp.
Rotavdrag 30 % på arbetskostnaden.
VVS och grävning har vi inte i nuläget fått in några priser på.
Åskskydd är ej inräknat, det kostar 1400 plus moms om man vill ha detta, medlemmar tar kontakt
med styrelsen om man vill ha det.
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Gunnar informerar angående installationer
Utförande av elinstallationsarbete, måste ha behörighet (installatör för regelefterlevnad). Se
hemsidan för vidare information. Blanketter som ska fyllas i finns även på hemsidan med
instruktioner.

Vädjan från områdesansvariga
För att underlätta vid grävning, bör alla märka ut sina befintliga vatten, avloppsledningar eller andra
ledningar som kan skadas.

Övriga frågor:

Brandposter kommer att sättas på stamledningen.
Sibbaboda ligger ca 14 dagar efter oss.
Företagen som tillfrågas är större företag, styrelsen har tagit in information om företagen för att
säkra entreprenaden.
Tillstånd för att borra under vägar är inlämnade av kommunen.
Styrelsen fortsätter att leta efter olika bidrag.

Årsmöte bokas den 25 juni 2019 kl. 19:00, återkommer med möteslokal.
Fibergruppen informerar
Uppsägningen kan bara ske efter det att kontraktet gått ut med IP-Only.
Affärsverken kommer att samförlägga med entreprenaden för att få ner fiber till alla fastigheter.

Mötet avslutas
Affärsverken informerar angående Fiberanslutning
Vid pennan
…………………………………………….
Paula Dahlström
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