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ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 6.5.2013

Kitö Vattenandelslag – Kitön Vesiosuuskunta blev registrerat den 26.05. 2010 och vissa
ändringar i stadgarna rörande momsbeskattning gjordes 21.11. 2011.

Andelslaget hade vid utgången av år 2012 erhållit 202 medlemsansökningar av ca 430 möjliga.

Andelslagets styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

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

Suppleanter: Per Kock, Sten Sundberg och Kurt Åkerfelt.
Håkan  Ekström  avgick  vid  årsmötet.  Per  Kock  avgick  efter  val  till
projektledare.

Arbetsgrupper: Josefine Hackman, Henrik Johansson, Christian Kankfelt, Esko
Rytkönen och Gunnar Sundström.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda möten.

Styrelsen har kallat medlemmarna 2 gånger till andelsstämma:

- Ordinarie andelsstämma 27.05.2012
- Informationsmöte 20.10.2012

Styrelsen har fört förhandlingar med följande intressegrupper:
Sibbo kommun och Nylands NMT-central.

Förhandlingarna med Sibbo kommun har rört följande saker:

- kommunen har beslutit att Andelslaget får ansluta sig till kommunens VA-system utan
anslutningsavgift.

- kommunen har anvisat en anslutningspunkt för Andelslagets anläggningar 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 fortgår.

- det  pris  på  vatten  samt  den  avgift  på  avloppsvatten  som  kommunen  kommer  att
debitera av Andelslaget. Förhandlingarna fortsätter.
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På kommunens förslag har Andelslaget anhållit om bildning av ett officiellt verksamhetsområde
tillsvidare på område 1. Saken går till kommunfullmäktige för beslut.

Styrelsen har av konsultfirman SKT Suomi Oy beställt en byggnadsplan för Andelslagets
”Anläggning på område 1”, till ett pris av 20 900 €. Vid förhandlingar med Nylands NMT-central
har det framgått att inga vattenförsörjningsprojekt i Sibbo kan få EU-stöd för sina investeringar.
På område 1 byggs ca 24 km huvudlinjer för VA.

Styrelsen anställde DI Per Kock den 15.09.2012 som projektledare genom ett konsultkontrakt
med SAI Finland Partners Oy.

Styrelsen gjorde överenskommelse med Keypro Oy, angående fiberprojektet, för ”Planering av
förbindelsekabel mellan Box och Spjutsund” samt ”Byggnadsplan för område 1”. Kontraktet
underskrevs i januari 2013.

Andelslaget har inte haft fast anställda personer under året och allt arbete, förutom projekt-
ledarens, har gjorts som frivilligt talkoarbete. Andelslaget har betalt kostnadsersättningar såsom
kilometer-, materialanskaffnings- och utrymmesersättningar till styrelse- och arbets-
gruppsmedlemmar.

Skatteförvaltningen meddelade den 27.06.2012 att Andelslagets verksamhet inte berättigar till
momsåterbäring. Andelslaget gjorde besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol.
Skatteförvaltningen meddelade den 14.08.2012 att Andelslagat är berättigat till
momsåterbäring.

Vid årsskiftet var Andelslagets kassa 64 702 €. Dessutom hade Andelslaget en placerings-
deposition  vid  Aktia  Bank  om  50  000  €.  Under  verksamhetsåret  fick  Andelslaget  olika
planeringsstöd av NMT-centralen om 24 627 €.


