
Styrelsemöte Hummelstads vatten-, och avloppsförening 16-09-04	
Närvarande: Anders Bäckmark, Carin Skoog, Anders Degerman, Kent 
Bertilsson, Inge Ludvigsson, Kent Molin, Jeanette Sköld, Bernt Johansson,	!
	1 	 Mötet öppnades	      !
	2 	 Till mötesordförande valdes Kent Bertilsson, mötessekreterare; Carin       

Skoog	!
	3 	 Kallelsen har utkommit i god tid	      !
	4 	 Dagordningen godkändes	      !
	5 	 För att avloppet ska få regelbunden tillsyn föreslås ett rond-schema där       

anläggningsskötarna dagligen ser att lampan vid reningsverket lyser. 
Lampan vid reningsverket är den enda som ska lysa om allt fungerar. 
(Blinkande lampa vid reningsverket innebär beredskapsläge.)	!

	6 	 Det har varit en period med onaturligt mycket skumbildning i       
reningsverket, detta är förmodligen en indikation på att kemikalier har 
hällts ner i avloppet.	!

	7 	 Fastigheten som har brunnit i Hummelstad, har medfört extrakostnader i       
form av en extra slamtömning för 5900 kronor samt ett vattenprov för 
1500 kronor. Onödigt mycket regnvatten hamnar förmodligen i avloppet 
tillsammans med diverse föroreningar från branden. Anders Bäckmark 
kontaktar husägaren för att be om lov att gräva ett hål i trädgården och 
plugga igen avloppet. Kent Bertilsson kontaktar Claessons grävmaskiner 
för att be dem göra detta.	!

	8 	 Vattenpumpen fungerar inte som den ska, den håller inte trycket, trots att       
den är ganska ny. Kent Bertilsson kontaktar Anders Olofsson Bil och 
VVS-service för att se om pumpen går att laga. Kent Bertilsson köper en 
begagnad pump för 2000 kronor, om den har rätt diameter.	!

	9 	 Ekonomin är under kontroll just nu (40000 kronor samt en outnyttjad       
checkkredit på 30000 kronor), en slamtömning samt den kommunala 
avgiften är förväntade avgifter. Avloppspumpen för uppsamlingstanken 
lämnas in för reparation 1/10. 
För att underlätta kommunikationen och ge alla tillgång till protokollet 



samma dag som det skrivs, kommer det från och med nu att mailas ut till 
alla i styrelsen (ojusterat!) 
Under arbetsdagen 1/10 ska reningsverket skötas om, det behövs även en 
ny grind till vattenverket.	

 
Carin Skoog


