
KITÖ VATTENANDELSLAG – KITÖN VESIOSUUSKUNTA
www.kitöval.fi

ÅRSBERÄTTELSE FÖR  ÅR 2010

Aktiva invånare på Kitö; Löparö och Spjutsund anordnade en bystämma på Byarsborg den
xx.xx.xxxx för att informera och diskutera om möjligheterna att bilda ett privat Vattenandelslag
för att bjuda på vatten-, avlopps- och bredbandstjänster på hela området. Kommunen är i
princip ansvarig för Vattentjänsterna, men de byggs  ut först ca. år 2025, då vi vet att den nya
vattenlagen och förordningen träder i kraft redan år 2016.
Bystämman, där över 100 invånare var närvarande, godkände idén med stor majoritet.
Stämman valde en arbetsgrupp på 15 personer för att bilda en styrelse och utveckla idén till en
plan och ett Vattenandelslag.
Arbetsgruppen beställde en förplanering av ett teoretiskt vatten- och avloppsnätverk av en känd
konsultfirma för att kunna bilda sig en uppfattning om projektets omfång. Det visade sig, att vid
full utbyggnad av området är det fråga om ett ledningsnät på ca. 60 km och med en uppskattad
kostad på ca. 6 Meuro.

Arbetsgruppen gjorde upp Andelslagets stadgar och Kitö Vattenandelslag registrerades den
26.05. 2010. Styrelsen valde också bokföringsföretag och revisor.

Styrelsen har haft följande sammansättning:
ordinarie medlemmar: Ove Tallberg, Håkan Ekström, Svante Johansson, Eero Lehti, Vesa Myllys,
Tove Nicklén och Carl Wilén,
suppleanter: Per Kock, Sven Sundberg och Kurt Åkerfelt,
samt medlemmar i arbetsgruppen: Josefine Hackman, Henrik Johansson, Christian Kankfelt,
Tomi Rosendal, Esko Rytkönen och Gunnar Sundström.
Styrelsen har under året haft xx protokollförda möten
Styrelsen valde bokföringsföretag och revisor.

Vattenandelslaget har tillsvidare inga fast anställda personer och allt arbete har gjorts på frivillig
basis. Under år 2011 måste Andelslaget anställa en projektledare åtminstone på deltid.

För att få ett ”start kapital”, tog och personligen garanterade styrelsemedlemmarna ett banklån
från Aktia på 50.000:- euro, av vilket man idag har lyft 20.000:- euro.

Arbetsgruppen var mycket aktiv i rekryteringen av medlemmar. Vid sommarens slut hade man
xxx medlemmar, vid årsskiftet xxx och i dag xxx medlemmar. Detta betyder att andelslagets
andelskapital vid årsskiftet var xx.xxx euro och idag xx.xxx euro. Som alla förstår är dessa
summor relativt små jämfört med storleken av projektet.
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För att kunna genomföra projektet till rimliga anslutningskostnader behöver Vattenanlaget  stöd
av EU, staten/ELY eller kommunen. Styrelsen har haft ett otal möten med kommunens
ämbetsmän, men dessa har inte trots försök, givit sig in i frågor rörande stöd eller ekonomiska
aspekter. Styrelsen har anhållit om ett kommunalt stöd på 500.000:- euro samt en lånegaranti
om 1.000.000:- euro.

Styrelsen sökte EAKR/EU-stöd från ELY, men ansökan blev avslagen på grunder som Sibbo
kommun svarar för och vilka inte, i sig själv, hade något med Vattenandelslaget att göra.
För att kunna hålla projektets tid tabell, måste man få igång den allmänna planeringen av
rörnätet samt byggnadsplaneringen. Idag räcker inte Vattenandelslagets befintliga medel till för
dessa faser. Man har i april 2011 ansökt om planerings-stöd från ELY:s organisation SILMU, som
är ansvaring för sådan finansiering i Östra Nyland.

För att komma vidare i projektet, blir det aktuellt att begära medlemmarna om en delbetalning
av anslutningsavgiften 300-500:-/medlem. Detta bör diskuteras och beslutas vid det kommande
Årsmötet den 02.06. 2011.
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