Protokoll styrelsemöte Tom Limmanäs VA samfällighet (under bildande)
2013-08-27 1830-20:30
Närvarande: Lena Palm, Janne Lundgren, Kenneth Karlsson, Lars Lindahl, Bert Öjerskog och Jonas
Örnborg
Plats: Tomvägen 99
1.

2.

Dispensansökan (Miljö & Hälsoskydd) för medlemmar med utdömda/kommande utdömda
avloppsanläggningar: Medlemsmatrikel inlämnad, beslut från kommunen är sagt komma i
september månad 2013.
Markägaravtal:

a) Identifiera berörda markägare för planerad sträckning av stamledning
Janne L åtog siog besöka LM i Göteborg för att med hjälp av deras
terminaler identifiera berörda markägare.
b) Tillvägagångsätt för att skriva avtal med berörda markägare?
Möte med Skandinavisk Kommunaltekniik (Anja Boström) först,
därefter kontakta markägare. Mötet ansåg att ett möte med berörda
markägare bör genomföras.

3.

Dispensansökan Fjärås Bräcka naturreservat: Jonas informerade om att begärna om
komplettering från lst inkommit samt att en samlad prövning skall genomföras, vilket inkluderar
även dispens från strandskyddet (Dalboviken). Jonas Ö drar i detta.

4.

Bidragsansökningar: kanalisationsstöd (inkl. PTS) inskickad i juni månad, inget besked från
Regionen. Jonas Ö kollar upp till nästa möte.

5.

VA avtal med kommunen: Initialt vill kommunen ej skriva avtal förrän 2014, sannolikt pga
förseningen med pumpstationen vid Lösthagen. Påtryckningar från Lars L har resulterat om löfte att
avtal tecknas i oktober.

6.

Projektering Skandinavisk Kommunalteknik: Ny handläggare på SKAB; Anja Boström som hört
av sig med en tidplan. Lars l kontaktar Anja för att gå vidare.

7.

Projektering bredband: Uppdaterad offert från Transtema. Offert accepterad. Transtema och
Skandinavisk Kommunalteknik skall informera om varandras existens i projektet för samkörning av
projekteringen. Lars L ansvarar.

8.

Lantmäteriet: Lars l redogjorde för sitt möte med Lantmäteriet (LM) den 8/8 2013. Vår
förrättningsansökan är inlämnad, sannolikt får vi enhandläggare fram mot årskiftet. Diskussion om
ev träffa ngn från LM för information till styrelsen. Fram tills dess kan vi lägga till nytillkomna
medlemmar utan att förättningsprocessen påverkas.

9.

Medlemsmöte planerades till oktober månad (?)

10. Information på hemsidan: uppdatering behövs, bl.a. ang förättningsprocessen, dispensansökan,
mm. Janne L ansvarar för.
11. Mötet avslutas.
Lars Lindahl, Ordförande

Jonas Örnborg, sekreterare

