Protokoll styrelsemöte Tom Limmanäs VA förening (under bildande)
2014-01-15
Närvarande: Lars Lindahl, Lena Palm, Kenneth Karlsson, Jan Lundgren, Jonas Örnborg, Henrik
Einarsson
Plats: Tomvägen 99 (hemma hos Lena Palm)
Tid: 18-20

1. Projektering
- Status skandinavisk kommunaltekniks detaljprojektering. Lars L kontaktar Anja om detta. Bra med
så komplett underlag som möjligt inför förfrågningar till bl.a Fortum, Skanova m.fl ang samschaktning
(Lars L jobbar med detta). Upphandling avhängigt detaljprojektering liksom identifikation
markägare/markägaravtal mm.
- Dispensansökan till Lst (naturreservatet). Kompletteringar inskickade okt/nov. Kontakt med Ingrid
Oom ( Lst handläggare) per mail idag (JÖ). Besked om på semester, återkommer 20 januari.
- Dispensansökan Kungsbacka kommun. Gäller i 9 mån, ny ansökan skall göras i juni. Lars börjar
bearbeta miljö och hälsa redan nu. Styrelsen anser att det är orimligt med 9 månaders dispenser med
tanke på kommunens agerande ang ex pumpstation Lösthagen och förseningar.
- Anslutningspunkt Lösthagen. Inga nya besked från kommunen. Lars fortsätter enträget bearbeta
tjänstemännen i frågan. Många viktiga delar i projektet är helt avhängigt att vi har avtal/säkra besked
från kommunen i fråga.
- Bredbandsprojektering. Henrik Einarsson (medlem) vill tillsammans med styrelsen driva
bredbandsprojekteringen för att denna skall hålla jämna steg med VA projekteringen. Styrelsen
tycker detta är bra och informerar Henrik om status i projektet. Närvarande från styrelsen tycker
även att det vore bra att Henrik föreslås som styrelsemedlem vid nästkommande årsmöte. Henrik
samtycker.
2. Lantmäteri och förrättning.
- Jonas informerar om att vi nu tilldelats en handläggare. Hanna Pålsson på Lantmäteriet i Stockholm
är vår handläggare. En förnyad kontakt med styrelsen skall ske efter 17 januari för detaljer om vårt
projekt till handläggaren. Jonas Ö tar den första kontakten med Hanna.
- Info till medlemmar att förrättningen påbörjats och det är viktigt att medlemmar skall ha inkommit
med LM avtal för att minska kostnader för såväl föreningen som enskilda i processen. Ju längre
förrättningen fortskrider, desto större omtag (högre kostnader) blir det sannolikt. Jan L tillser att LM
info kommer ut på hemsida.
- Medlemmar: inga nytillkomna medlemmar sen sist.

3. Upphandling
- All upphandling i större eller mindre omfattning beroende av detaljprojektering/nödvändiga
tillstånd. Styrelsen avvaktar därför med detta i nuläget.
4. Ekonomi
- Kassör ej närvarande varför ingen ekonomirapport kunde avges
5. Hemsida
- Jan L undersöker möjligheten till räknare av antal besökare på vår hemsida.
- inga nya frågor via hemsidan inkommit
- medlemmar uppskattar vår hemsida och den snygga utformningen!
6. Övriga frågor
- Jonas meddelar att LOVA-ansökan skickades in strax innan jul. Besked förväntas under våren 2014.
Info till medlemmar via hemsidan om LOVA ansökan.
- Avtal till vägföreningar. Lars L tittar på utformning och tar fram ett förslag skräddarsytt för våra
ändamål.
- Jonas kollar upp Limmanäsvägen ang ev samfällighet, markägare etc....
- Årsmöte beslutades hållas den 9 april kl 19.00 i församlingshemmet. Lars kontaktar ang lokal?
Kallelse ut minst 2 veckor innan möte via e-post, hemsida och brev till e-postlösa medlemmar.
- Lena sammanställer vilka omval, nyval och vilka som sitter kvar.
- Styrelsen bestämde att fika skall bjudas på vid årsmötet.
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