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ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 1.5.2012

Kitö Vattenandelslag – Kitön Vesiosuuskunta blev registrerat den 26.05. 2010 och gjorde  sitt
föregående bokslut per 31.12. 2010.

Andelslaget hade vid utgången av år 2011 erhållit 196 medlemsansökningar av 430 möjliga.

Andelslagets styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordinarie medlemmar: Ove Tallberg (ordf.), Håkan Ekström, Svante Johansson, Eero Lehti,
Vesa Myllys, Tove Nicklén och Carl Wilén.

Suppleanter: Per Kock, Sten Sundberg och Kurt Åkerfelt.
Arbetsgrupper: Josefine Hackman, Henrik Johansson, Christian Kankfelt, Esko

Rytkönen och Gunnar Sundström.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda möten.

Styrelsen har kallat medlemmarna 3 gånger till andelsstämma:

- Ordinarie andelsstämma 02.06 2011
- Informationsmöte 10.09. 2011
- Extraordinarie andelsstämma 17.12. 2011

Styrelsen har fört förhandlingar med följande intressegrupper:
Sibbo kommun, Nylands NMT-central och NMT-centralens organ i Östra Nyland, SILMU

Förhandlingarna med Sibbo kommun har rört följande saker:

- inkludering av Kitö Vattenandelslags planer i kommunens vattenförsörjningsplan. Denna
uppgift är under arbete i kommunen.

- definiering av kommunens miljökrav på Andelslagets verksamhetsområde. Kommunen
har inte gjort denna definiering.

- anvisning av anslutningspunkt för Vattenandelslagets anläggning. Kommunen har anvisat
en sådan punkt på Siverlandet.

- finansiellt stöd av kommunen för utbyggnad av Andelslagets anläggning. Kommunen har
inte anvisat något stöd för Andelslaget med motiveringen att kommunen inte har medel.

- borgen för lån som Andelslaget behöver för utbyggnad av sin anläggning.
Förhandlingarna fortsätter, men kommunen kommer troligen inte att ge borgen för
sådana lån.
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- det  pris  på  vatten  samt  den  avgift  på  avloppsvatten  som  kommunen  kommer  att
debitera av Andelslaget. Förhandlingarna fortsätter.

Styrelsen har beställt och konsultfirman Oy Björn Backström Ab har levererat  en General  Plan
för Andelslagets anläggning till ett pris av 20 871 €. SILMU har beviljat Andelslaget ett stöd om
26 890 €, för delfinansiering av planeringsprojektet.

Generalplanen visar att huvudnätet, med en anslutningsgrad av 80 % är 49,2 km långt och att
den direkta byggnadskostnaden är ca 3 630 000 €. Till detta kommer minst en administrativ
kostnad om 10 %. Preliminärt uppskattas anslutningsavgiften till 11 - 12 000 €.

Styrelsen sköt upp beställningen av byggnadsplanering, då kommunen föreslog att Andelslaget
borde överväga att anhålla om bildning av ett officiellt verksamhetsområde.

Styrelsen rekommenderar att anläggningen byggs i 3 faser, dock så att huvudnätet är fullt
utbyggt under år 2016.

Andelslaget har inte haft fast anställda personer under året och allt arbete har gjorts som
frivilligt talkoarbete. Andelslaget har betalat kostnadsersättningar såsom kilometer-,
materialanskaffnings- och utrymmesersättningar till styrelse- och arbetsgruppsmedlemmar.

Vid förhandlingar med Nylands NMT-central har det framgått att inga vattenförsörjningsprojekt
i Sibbo kan få EU-stöd för sina investeringar.

I enlighet med beslutet vid andelsstämman 02.06. 2011 har Andelslaget debiterat ett förskott på
500 € av den ännu odefinierade anslutningsavgiften. Förskottet stärker Andelslagets finansiella
position före byggnadsstart och kassan vid årsskiftet var 88 167 €. Andelslaget har under
verksamhetsåret återbetalat det banklån på 20 000 € som styrelsemedlemmarna personligen
gick i borgen för.


