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1§ 

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

 

2§ 

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna. 

 

3§ 

Leif Östlund lämnade följande rapport angående entreprenaden: 

 

• Fastigheter med avvikelser i kanalisationen har anmälts in till föreningarna och 
diskussioner om återställning pågår med entreprenören. Tid för återställarn 
inväntas.  

• Brunnar står fortsatt öppna, men kommer att läggas igen så fort som så medges. 

• Föreningarna har 9 fastigheter inom det ordinarie projektet som utgör 
eftermarknad, och utrustning inväntas fortsatt för leverans.      

• Elektroniken till fastigheterna inom område Nord har ännu inte levererats av Telia, 
vilket innebär att installation i fastigheterna inte kan påbörjas förrän vid leverans.  

• Inmätningen av nätet pågår fortsatt, och har idag nått fram till området kring 
Mårbacka. Inmätningen av nätet förväntas vara klar kring midsommar. 

 

 

 

 



 

4§ 

EKONOMISK RAPPORT 

Leif Östlund gick genom den ekonomiska rapporten och prognosen ser fortsatt bra ut. 
Den genomförda uppföljningen av fakturor som direktfakturerats var förening resulterade 
i ett större utfall än uppskattat. Justeringen är nu införd i projektets samanställning.   

 
MEDLEMSLÄGET 

Syd: 180  Öst: 183  Väst: 157  Nord: 38  TOTALT: 558 Därutöver ca 52st anslutningar 
 

Beslut fattades att inför föreningsstämman presentera medlemsavgifterna för 2015. 
Förslaget är att medlemsavgiften för 2015 blir 50SEK och att nätserviceavgift för 2015 
införs om 80SEK (ex moms).  

 
5§ 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 

Inga pågående aktiviteter redovisade. 

     
§6 

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla. 

 

§7 

ÖVRIGT 

Den kommande årsstämman diskuterades i större detalj, punkterna på dagordningen gicks 
genom punkt för punkt.  Leif Östlund redovisade den framtagna gemensamma 
verksamhetsberättelsen som antogs i sin helhet. 

De tre föreningarna har utlyst stämman enligt behörig ordning, och gällande stadgar. 

Eventuell förtäring för medlemmarna diskuterades och behovet för den kommande 
stämman ansågs inte finnas.  

En uppföljning av föreningarnas stadgar skall göras så att de är likalydande. Eventuella 
avvikelses kan komma att rättas till i framtida föreningsstämmor.   

 

Övriga ”övrigt” punkter Finns redovisade under aktuell paragraf. 



 

§8 

Inget datum för nästa möte fastslogs utan kommer att fattas vid ett senare tillfälle. 

 

§9 

Kjell tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Östra Ämtervik 2014-05-14                                               med pennan 

 

 

…………………………………………..                                            …………………………………… 

Kjell Nilsson                                                                             Fredrik Jonsson 


