Protokoll styrelsemöte Tom Limmanäs VA samfällighet (under bildande)
Plats: hemma hos Janne L (Limmanäsvägen)
Datum och tid: 28/5 mellan kl 18.30 till cirka 20.30
Närvarande: Anja Boström (Skandinavisk kommunalteknik, Magnus Johansson
(Transtema), Lars Lindahl, Lena Palm, Bert Öjerskog, Jan Lundgren, Henrik
Einarsson och Jonas Örnborg
Anja Boström och Magnus Johansson från Skandinavisk kommunalteknik AB resp. Transtema var
inbjudna för att informera om bredbandsdelen samt samordningen med vatten- och avloppsbiten i
vårt projekt.
1. Anslutningspunkt Lösthagen. Anja B informerade om kommunens svårigheter med att få till den
tilltänkta pumpstationen vid Lösthagen. I dagläget är det inte färdigprojekterat från kommunens
sida. Ngn tidsplan för färdigställande finns inte.
2. Avtal med kommunen ang. anslutning: se ovan. Kommunen ovilliga skriva avtal så länge ingen
bestämd anslutningspunkt finns (pumpstation). Styrelsen anser vi behöver ha ett möte med Teknik
"öga mot öga" för att bringa klarhet i saken samt om möjligt få till ett avtal så snart som möjligt. Lars
L åtar sig att kontakta Michael Johansson på Teknik för ett möte så snart som möjligt.
3. Magnus från Transtema pratade om olika aspekter ang vårt planerade bredband, både generellt
men även specifikt ang. vårt projekt. Saker som berördes:
-Skarvskåp och placeringar i terrängen. Vi vill undvika placeringar inne i
naturreservatet av skåp och övriga saker som kan tänkas ligga ovan mark.
-Viktigt med noggrann kravspec till entreprenörer vid upphandling/avtal, särskilt
frågan om entreprenör som avser använda underkonsulter (Torpa hade problem med
sin huvudentreprenör och deras i sin tur anlitade underkonsulter vad gäller
bredbandsbiten).
-Allmänt om kommunikationsoperatörer. Open Net numera Open universe (som även
används av Kba kommun)
-Om Transtema får bygga vårt nät avgår ev projekteringskostnader.
4. Ansökan om kanalisationsstöd: Frågan om vår redan inlämnade ansökan om kanalisationsstöd
(2013) är aktuell även för 2014 behöver tas reda på. Henrik ombads kontrollera detta från de
kontaktpersoner som Jonas Ö tidigare meddelat.
5. Inkommen fråga från Hanna Pålsson (LM) ang. lantmäteriförättning; Jonas Ö svarar henne.
6. Markägaravtal: Bör påbörjas. Jonas Ö och Jan L har identifierat fastigheter samt markägare. Vi
behöver dela upp dessa sinsemellan för att bearbeta dessa. Ett markägaravtal som accepteras av LM
behöver också plockas fram.
7. Bert redogjorde för ekonomin och meddelade att LOVA bidraget nu inkommit på kontot. I
dagsläget uppgår föreningens tillgångar till drygt 780 000 kr.
8. 12:6 samråd: kontrollera hur länge detta är giltigt samt om vi behöver uppdatera/göra om med
tanke på justeringar i ledningsdragning. Jonas Ö tar hand om.

9. Dispensansökan länsstyrelsen: Jonas Ö meddelade att kompletteringar till Lst gått iväg under maj
månad. Via andrahandskällor (Lm) har framkommit att Lst säger sig knappast ha möjlighet komma
med besked innan sommaren.
10. Mötet avslutas
Vid pennan
Jonas Örnborg

