
Protokoll från styrelsemöte hos Kåke 5/9 2017  

Närvarande: Kent Bertilsson, Bernt Johansson, Inge Ludvigsson, Carin 

Skoog, Kåke Bäckmark, Anders Degerman 

1. Mötet öppnades 

2. Till ordförande valdes Kåke och till sekreterare valdes Carin 

3. Till justerare valdes Anders 

4. Dagordningen godkändes 

5. Kåke vill ha förfrågningsunderlag för ny bädd samt avtalet med den 

nya fastigheten; Solliden. 

6. Styrelsen godkände Jeanette Skölds uppsägelse från sitt 

ordförandeskap och från sin plats i styrelsen. 

7. (Hur ska vi arbeta i styrelsen?) Mötet beslutade att välja en vice 

ordförande; Anders Degerman.  

Kent B ska skriva en lista på vad en anläggningsskötare gör. 

Carin ska upprätta en åtgärdslista där vi ska skriva vad som ska 

göras, vem som ska göra det och när det ska vara gjort. Den första 

punkten på listan handlar om framkomligheten på vägen in till 

avloppet. Anders, Kent B, Kåke talar med fastighetsägaren som 

blockerar med vedhög och bilar, det ska vara fritt innan 1/10. 

8. Just nu har avloppsföreningen 22 kkr, fakturor för motorskydd och en 

pump, är förmodligen på ingående. I september ska även del två av 

avloppsavgiften inkomma från hushållen. Vatten och avlopp ligger på 

två skilda konton. Inge tar med sig fullständig redovisning till nästa 

möte. Eftersom bädden behöver bytas så står vi inför en stor utgift, ca 

130 kkr, (Frisk?) är priset på den mest fördelaktiga offerten. (Enligt 

Kent B står erbjudandet fast året ut.) Eko-box nämndes, det skulle 

innebära en investering på åtminstone 1,1 miljoner kronor men som 

därefter skulle vara väldigt lättskött. Kåke undersöker föreningens 

möjligheter att få låna pengar. 

9. Föreningen består av 24 fastigheter (avlopp) förutom den nedbrunna 

fastigheten samt 18 fastigheter (vatten) förutom den nedbrunna. Vi 

ska upprätta ett register för vilka 19 fastigheter som nyttjar vatten och 

vilka 25 fastigheter som nyttjar avloppet. Listan ska innehålla namn, 

fastighetsbeteckning samt ägare. Inge skaffar ett fastighetsregister från 

lantmäteriet. Alla i styrelsen ska tilldelas 3-4 fastigheter, som vi ska 

ha informationsansvar för, om något skulle inträffa och vi behöver nå 

ut till alla. 

10.    Föreningen behöver införskaffa en nivå-vippa. Kent B. inhandlar två 

stycken av den bättre kvalitéten. 



11.    Ibland är det dåligt tryck på vattnet. Vatten prov ska vara med på 

åtgärdslistan. 

12.    Nästa möte är den 15/10 kl 18:00. Då talar vi om möjligheter till 

banklån (Kåke), ekonomisk rapport (Inge), samt ägarregister (Inge) samt om 

bäddbyte. Mötet beslutade att bordlägga spikandet av årsmöte2018. 

13.    I bygglovet till avloppsanläggningen ställde kommunen krav på 

serviceavtal. Nu har vi inget. Kåke kollar efter ett billigt alternativ som ev 

existerar i Östergötland. 

14.    Mötet avslutades. 
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