Protokoll fiirt vid Fiireningsstiimma med
SEGELVIK VATTBN Ekonomisk Fiirening
den 26 juni 2003 i Petersburg,SiiSSklubbhus i Segelvik
Niirvarande: 39 mdtesdeltagare,varav 33 deliigarei ft)reningen.

s1
Hikan Elffors Johanssonhiilsadeviilkommenoch ftirklaradeforeninsensftirsta ordinarie
stiimma cippnad.

$2
Hikan E J valdes enh?illigttill stiimmansordftjrandeoch anmiilde Lars Skjutare till
protokollft)rare,vilket mdtet godkiinde.

$3
Den nedtecknadeniirvaroli stan godkiindessom r<istliingd.

$4

Till att j[mte ordftirandenjustera dagensprotokoll valdesLars Skold.

$s
Motet forklarade att stiimman var i stadgeenligordning utlyst, varefter dagordningen
faststiilldes.

$6
Foreningensverksamhetstriir den 1 maj till 30 april. Di ftireningensverksamhetstartade
under april 2003 fannsingen arsredovisning,revisionsberdttelse,
balansriikning,resultatriikning, eller vinst/fcirlustatt redovisa.
Di hittills en interimsstyrelseskott frjreningensitaganden,kunde ej heller frigan om
ansvarsfrihetbehandlas,liksom punktema om arvodetill styrelseoch revisorer, irsbudget och
faststiillandeav medlemsavgifter.
Interimsstyrelsenunder ledning av Hikan E J valde istiillet att i dettaskedeav mdtet redovisa
och beskrivavattenprojektethittills vad giiller aktiviteteroch kostnader.
Sammanfattningen
kan studerasi bilagatill protokollet.
Ett antal frAgor och synpunkterframftirdes och diskuterades:
o Speciellvikt ladesvid att beskrivaextrakostnaderna,
vilka till stor del orsakatsav
stenig terriing med ett stort antal stenar 6ver 2 kbm, delar av viigama i diligt skick vad
giiller btirighetoch underliggandematerial,samtberghlillaroch rullsand som hindrat
djupgriivning.
o Huruvida enskilda abonnenterfir koppla loss vattenmiitarenunder den kalla irstiden
ftir att undvika frostspriingningskall utredasmed kommunen.
Stadgama,liksom styrelsensuppfattning, ftireskriver frostfri installation, antingen
genom elviirmeskydd eller nedgriivning.
o Minga onskar en skrapning/iterstiillning av vissa frekventeradeviigar sAsnabbt som
mcijligt. Enligt Lars Skrild kan Viigftreningen ita sig en inledandeskrapningav
huvudviigen.
o Medlemsavgiften 200:-lFnkommer for ftirsta verksamhetsiretatt debiterasi samband
med slutfakturan for griivningen.

o

o

Styrelsenhar haft en protokollftrd diskussionmed kommunen angiende relationer,
<imsesidigaitaganden och taxor. Kommunen kommer att debiteraftireningen en
vattenkostnadav i nuliiget 6,84:- + moms/kbm t en fast 6rlig kostnad av 3660:- +
moms giillande det ftjrviintade ftirbrukningsintervallet 500 - 1500 kbm/er totalt ftir
ftireningensmedlemmar.Frir att tiicka dessakostnader,ftireningensadministrativa
kostnaderoch samtidigt bygga upp foreningensekonomi avserftireningen att debitera
medlemmarna10:-/kbm+ 200:-lin i fast avgift.
Styrelsenhar riiknat med att tre dagarsstiidning av vissa stenar,samt stubbar och
triidrester liings kulvertstriickningenskall vara tillff llest.
Manga av de uppgriivda stenarnamiste i detta skedefi ligga kvar ftir att inte projektet
skall "dra iviig" kostnadsmiissigl.

$7
Till ordinarie
styrelse
fttr SEGELVIK
VATTENEkonomisk
Frjrening
valdes:
Ordftirande: Hikan Elffors Johansson,
Sekreterare:Lars Skjutare,
Kassor:Gdran Timerdal,
Suppleanter:Kaj Anderssonoch Gtirgen Enqvist.

$8
Till revisorvaldesKentLandellochtill revisorssuppleant
JanErlander.

$e
Till valberedningvaldesKjell FarnebyochKurt Klang.
$10
Samtligabeslutochval understiimmanfattadesmedacklamation.
YngveUnossonsomskriftligentill mcitetstiillt ett antalfrigor kring projektetftirklaradeatt
givit svarpi samtligahansfrigor utom frigan om
mdtetunderdentidigarediskussionen
garanti.Styrelsenmeddelade
att ftireningenhar tvi 6rsgarantipfl dentotalaentreprenaden.
Inga dvrigaiirendenfannsdiirefteratt behandla.

$11
i mcitetochprojektetoch
fiir derasengagemang
Ordforandentackademcitesdeltagarlira
forklaradestiimmanftir avslutad.
tacktill styrelsenftir det genomftirdamcjtetoch
Kjell Famebyframfiirdedeltagarnas
jobbet
projektgruppen
underprojekttiden.
ft)r detnedlagda

Segelvik2003-07-02

Lars

Bilagatillprotokoll
franForeningsstdmma
medsEGELVIK
VATTENEk.For.den26juni2003i segetvik

SEGELVIKVATTENEkonomiskFdrening

Vattenprojektet

Faktiskoch berdknadkostnadt o m 19juni 2oog,cag0
%krart
Totaltgrdvt 3903meter,varav3353meterhuvudledningoch

550 meterserviser.

Kostnadsposter,kronor

Inkl.moms

Totaltfakturerat
Extrakostnader
Tillkommande
gravningskostnader,
ca 1100m, (.)
Tillkommande
extrakostnader,
(*)
Anslutningsavgift
tillkommunen
AnslutningsavgifUabonnent,
60 * 6000:_
Kostnad
mdtarbrunn
Utvik(delkostnad)
Skogsavverkning
Vattenmdtare,
konsoler
Staidning
av stenochstubbar,
3 dagar
Total kostnad
(.) = uppskattad
kostnad

Exkl.moms
972000
245000
275000
70000
19000
360000
15000
69000
29000
25000
2079000

1215000
306250
343750
87500
23750
450000
18750
86250
36250
31250
2598750
dvsca 44 tusen
kronor/abonnent

Specifikationextrakostnader,kronor

Maskinkostnad
23,5timbandgrdvare,
40,5timhjutgriivare

Viintetid, hiimtning av material, bistdttvid triidfiillning, avgr|vning av ej matuerade vaftenledningar
och elledningar
Traktor
Lagning av v6gar, frambdming av mateiat och
ers6ffnrngsmassor

Jordstenar
86 kbm enligt offeft

Ersittningsmassor
540 kbm, dvs 7-8% av dikesvolymen iir ilterfyltdmed
med ersdftningsrnassor

Birlager
153kbm,fdrsttituning
avsvagaviigarochbygg_

48500

31000
42500
87500
29500

ning av vdgar

lsolering
lsoleing av berghiillar och i flrsta backenvid
Mo:ikenpgarullsand

Rdrkopplingar
och div smiprytar
Entreprendrsarvode,
15 %
Totalextrakostnad

17500
10150
39600
306250

