KITÖ VATTENANDELSLAG – KITÖN VESIOSUUSKUNTA

PROTOKOLL FRÅN INFOMÖTE

10.9.2011

Plats:
Byarsborg, Spjutsund
Tid:
10.9.2011, kl 14.00.
Närvarande: Andelslags-medlemmar från ca 100 hushåll, Ab Björn Backström Oy, styrelsen.
1. Andelslagets styrelseordförande öppnade mötet.
2. Konstateras, att sammanträdet var av informativ natur och i syfte att presentera
Vattenanlagets position och de preliminära linjedragningarna i den nya generalplanen.
Presentationen av generalplanen görs av Kati Lundén från Ab Björn Backström Oy.
3. Angående Vattenandelslagets position, redovisade ordförande för medlemsstatistik,
budgetuppföljning samt kommande informationstillfällen. Presentationen i Power Point
är tillgänglig.
4. Konstaterades, att andelslagets medlemmar fått en riktgivande offert från Aktia på ett
lånepaket för medlemmar som vill finansiera sin anslutningsavgift med ett lån på 5-15 år.
5. Framfördes, att det 3G trådlösa bredbandet slås snart ut av det 4G trådlösa bredbandet,
varför optisk fiberkabel kan anses vara en onödig teknisk lösning. Som argumentering för
fiberkabel framfördes dock, att vårt verksamhetsområde inte kommer att beröras av 4G.
Dessutom har ELY-centralen nyligen meddelat, att fiberkabel är till fördel för de nya
bestämmelserna om utbetalning av stöd.
6. Kati Lunden beskrev huvudprinciperna för arbetet med generalplanen.
7. På frågan, konstaterade Kati Lundén att man i vissa fall, beroende på fastighetens
topografi, är tvungen att installera en extra sänkbar pump vid byggnaden, för att lyfta
avloppsvattnet (t.ex. från en strandbastu som ligger lägre ner) till den minimihöjd som
krävs för att det därifrån ska kunna rinna till Andelslagets skruvpump.
8. Konstaterades, att man skall överväga, om skruv-pumpen som ingår i anslutningsavgiften
skall överföras till fastighetsägarens personliga egendom efter ett specificerat antal år
(t.ex. 5 år). Ett beslut ska tas i denna fråga.
9. Framfördes, att konsultens förslag till generalplan, publiceras på Vattenandelslagets
hemsida under weekenden och att medlemmarna kan göra sina anmärkningar, på
Vattenandelslagets publicerade blankett, angående dragning av huvudlinjerna, senast
fredagen den 16.09. 2011.
10. Mötet fortlöpte med diskussioner mellan planerare och privata fastighetsägare .
11. Ordförande avslutade mötet kl. 16.30.
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