Styrelsemöte Tom Limmanäs VA samfällighet (underbildande)
2014-11-03, kl 18-10.30
Närvarande: Lars Lindahl, Bert Öjerskog, Jan Lundgren, Kenneth Karlsson och
Jonas Örnborg
Plats: Hemma hos Janne L (Limmanäsvägen)
1a. Projektering VA
SKTs projektering; Lars L kontaktar Anja om statusläge samt tidigare beställt förfrågningsunderlag
som skall levereras.
VA avtal med kommunen kommit oss tillhanda, underskrivet "in blanco" av kommunen. Dock ett par
frågetecken som behöver rätas ut innan vi skriver under. Lars L kontaktar.
1b. Projektering Bredband
Budgetoffert inkommit från Transtema inför ansökan om bredbandsstöd från Jordbruksverket med
en totalkostnad på 770 000 för ett passivt optonät, inklusive material och arbete (70 anslutningar).
Utöver detta tillkommer grävkostnader., vilket strelsen ansåg att 1/3 bör tillräknas bredbandsdelen
(likt tidigare ansökningar). Dessutom tillkommer ev varningsnät med söktråd om 3,40 kr/m (30- 40
000), Alla priser ex moms.
I samband med att budgetoffert översändes medföljde två frågor från Transtema;
Hur vill vi göra med teknikskåp? Fristående eller inbyggt i lämplig lokal? Var skall det
stå?
-Har ni offerter framme från Open Universe på stadsnätsanslutning och aktiv
elektronik?
Henrik Einarsson som fr.a. driver bredbandsdelen ansågs mest lämplig ta reda på vad som avses och
vad detta innebär för oss.
Ansökan bredbandsstöd från Jordbruksverket. Jonas, Janne och Henrik haft ett möte om ansökan.
Just nu försöker vi bringa klarhet i hur ansöka utan organisationsnummer.
2. Lantmäteri
Markägaravtal; förslag på LM avtal, följebrev samt karta för resp fastighet förevisades. Samtliga
ombads läsa igenom LM avtalet och skyndsamt återkomma till Jonas med ev ändringar.
Janne och Jonas tar därefter fram avtal för resp markägare. Därefter distribueras de till oss inom
styrelsen för kontakt med resp markägare för påskrift. I samband med medlemsmöte den 26/11 skall
efteråt ett möte medberörda markägare hållas, kallelse till detta utgår i samband med ordinarie
kallelse. Personliga besök till markägare därefter för info/påskrift.
Vägföreningsavtal; Lars L tar fram och skickar ut till berörda samfällda vägföreningar.
3. Upphandling
Ta fram förfrågningsunderlag på mängder, längder mm för att kontakta grossister och entreprenörer.
Lars L kontaktar Anja om detta. Kenneth informerade om vikten av ordentliga kopplingar (mässing,
ex Easyflo) ist för plastkopplingar, vilka i andra projekt visat sig ha stora brister.
4. Ekonomi
Bet meddelade att föreningens ekonomi är stabil.

5. Hemsidan, medlemskommunikation
Jan L meddelade att inga frågor inkommit via hemsidan. Personlig fråga från medlem ang
framskridandet av VA avtal med kommunen inkommit och besvarats.
Diskussion ang projektets framskridande och medlemmarnas syn på detta. Betonade vikt av
bättre/tydligare kommunikation om varför projektet tar den tid det tar. Arbetet med myndigheter
tar mkt tid och att deras kvarnar maler betydligt långsammare än våra. Viss frustration märks ute
bland medlemmarna men frustrationen hos styrelsen är med alla sannolikhet ännu större. Vår
uthållighet är dock större än myndigheternas tröghet kom vi fram till.
Medlemsmöte den 26/11 i församlingshemmet kl 18.30-ca. 19.30. Därefter möte med markägare för
info och påskrifter. Info om medlemsmöte via email och brev (porto och brevlådor).
6. Övriga frågor
Inkommit fråga om vi kan agera bollplank åt en liknande förening i Gräskärr, vilket vi tyckte oss kunna
göra.
Datum för nästa styrelsemöte beslutades till efter medlemsmötet den 26/11.
Vid pennan
Jonas Örnborg

