
Årsmöte Hummelstads vatten- och avloppsförening 17-01-29 

Närvarande: Jeanette Sköld, Inge Ludvigsson, Carin Skoog, Kent Bertilsson, Benny Sköld, 

Viola Jönsson, Allan Halvarsson, Bernt Johansson, Leif Pettersson, Pär Bjurström, Mattias 

Möllervärn, Anders Degerman, Anders Knutson 

1. Mötet öppnades 

2. Till mötesordförande valdes Jeanette Sköld, mötessekreterare; Carin Skoog. Till 

justerare (samt eventuella rösträknare) valdes Benny Sköld och Leif Pettersson 

3. Kent Bertilsson hoppade av som ordförande den 6/11 2016 på grund av att enskilda 

personer gick emot beslut som fattats av styrelsen (avloppet ej blev igenpluggat på 

den brandskadade fastigheten). Jeanette Sköld valdes till ordförande fram till 

årsmötet. 

4. Kallelsen har utkommit i god tid 

5. Dagordningen godkändes 

6. Vid eventuell votering har vi en röst per fastighet 

7. Styrelseberättelse (inklusive Drifts- och underhållsrapport från Kenth Molin) för 

2016: Ett turbulent år, med en del extra kostnader bland annat på grund av att den 

brandskadade fastigheten blivit stående. 

8. Kassaberättelse för år 2016: Just nu ligger vi på plus. Fastighetsägaren till den 

brandskadade fastigheten har fakturerats och betalat för de extra utlägg som 

föreningen haft. 

9. Revisorsberättelse för 2016 upplästes av kassören; eventuellt kan föreningens lilla 

ekonomiska överskott vägas mot den betydligt större investering som alla i 

föreningen har gjort då avloppet anlades. Revisor Anki undersöker detta. 

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2016 

11. Styrelsen valdes och ser ut på följande sätt: 

Ordförande Jeanette Sköld valdes på 2 år 

Ledamot Kent Bertilsson valdes på 2 år 

Suppleant Benny Sköld valdes på 2 år 

Valberedning Anders Bäckmark valdes på 2 år 

Kassör Inge Ludvigsson kvarstår 2017 

Sekreterare Carin Skoog kvarstår 2017 

Ledamot Anders Degerman kvarstår 2017 

Ledamot Kenth Molin kvarstår 2017 

Suppleant Bernth Johansson kvarstår 2017 

Valberedning Per Bjurström kvarstår 2017 

12. Till revisorer 2017 valdes Ann-Kristin Nyberg och Ulf Jonsson 

13. Till anläggningsskötare 2017 valdes Allan Halvardsson, Kent Bertilsson (vatten) samt 

Kenth Molin, Kent Bertilsson, (avlopp) 

14. Ett Rondschema för att kolla avloppet, delades ut. Varje hushåll där de boende rör 

sig obehindrat, får tre veckor då de ska hålla koll på att avloppet fungerar som det 

ska, kontakta anläggningsskötare vid problem samt vara behjälplig vid åtgärdande 

av problemen. Mer information om detta kommer. De båda Kent kommer att 

informera om vad som ska göras. Kent Bertilsson köper en lampa som lyser åt fler 

håll än den nuvarande. 

15. Arbetsdagarna för år 2017 blir 13/5 samt 7/10 (lördagar). Förslag på 

arbetsuppgifter: bygga ut förrådet, spola rent. Mer detaljer kommer! Arbetsdagarna 

bör avslutas med korvgrillning. 

16. Vattenavgiften (betalas sista mars) under år 2017 föreslås bli 1000 kr/fastighet. 

Mötet beviljade detta 



17. Avloppsavgiften under år 2017 föreslås bli 3500 kr/fastighet. Mötet beviljade detta. 

Betalas antingen sista mars med hela summan 3500 kr eller sista mars och sista 

september med 1750 kr varje gång. 

18. Hur mår avloppet? Känns som om bädden är mättad, eventuellt byggd med 

underdimensionerade rör i kombination med ej tillräckligt grovt grus. Kanhända 

behöver bädden göras om. Trean och bädden behöver kollas. Jeanette kontaktar Per 

Lagebrink om detta 

19. Hur mår vattnet? Ok, lite dåligt tryck… 

20. Våra anläggningsskötare gör ett väldigt stort jobb för allas vår trevnad och borde bli 

belönade för detta 

Jeanette gjorde reklam för Byalaget i Hummelstad 

21. Mötet avslutades 

 

 

 

…………………………………………Jeanette Sköld 

 

 

…………………………………………Carin Skoog 

 

 

…………………………………………. Benny Sköld 

 

 

………………………………………….Leif Pettersson 

 


