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Årsmöte Hedens Vattenledningsförening 2019-03-10 
Plats: Hedens bystuga kl. 13.00 

 

Vid årsmötet diskuterades följande punkter. 

1. Mötets öppnande och fastställning av dagordning 

Mötet öppnades av föreningens ordförande Kent Fisk. Dagordningen godkändes 

utan ändring. 

 

2. Fråga om stämmans behöriga utlysande 

Stämman ansåg att årsmötet var behörigt utlyst. 

 

3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman, samt två justeringsmän 

att justera dagens protokoll 

Till mötets ordförande valdes Ann-Britt Thulin och till sekreterare Björn Quickers. Till 

justeringsmän valdes Hans Dahlström och Mats Nobelius. 

 

4. Verksamhetsberättelse 

Mötets sekreterare Björn Quickers läste upp verksamhetsberättelsen. Stämman 

godkände verksamhetsberättelsen. 

 

5. Kassarapport.  

Kassör Björn Östlund gick igenom kassarapporten. Föreningen har haft utgifter på 

48 569 kr och intäkter på 82 484 kr. Årets resultat är 33 915 kr och tillgångarna är 

347 661 kr. 
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6. Revisorernas rapport. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet. 

Revisorernas rapport lästes upp där revisorerna Göran Petri och Johanna Nobelius 

godkänt redovisningen. 

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

7. Frågan om arvoden. 

Det beslutades att arvodena skulle vara oförändrade. Kassör får 600kr/år. Ordförande 

och sekreterare vardera 300kr/år och maskinist 1500kr/år. 

 

8. Val av maskinist för anläggningen på 1 år. 

Johan Tidigs omvaldes som maskinist. 

 

9. Val av sekreterare på 2 år 

Till sekreterare på 2år omvaldes Björn Quickers. 

 

10. Val av 2st styrelsesuppleanter och 2 revisorer på 1 år 

Som styrelsesuppleanter omvaldes Johan Tidigs och Mats Sernfält. Som revisorer 

omvaldes Göran Petri och Johanna Nobelius. 

 

11. Frågan om vattenavgifter och nya medlemmar. 

Det beslutades att vattenavgiften skulle vara oförändrad på 700kr per hushåll och år. 

Det beslutades att vattenföreningen även ska ta in byavgiften. 

Det beslutades att anslutningsavgiften skulle vara oförändrad på 10 000kr. 

En ny ansökan om anslutning har kommit under året från Joakim Lindberg och Petra 

Estéen. Stämman beslutade att godkänna deras ansökan. 
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12. Information om kommande kommunalt vatten och avlopp i Heden. 

Kent F berättade att kommunen planerar att börja gräva kommunalt vatten och 

avloppsnät i Heden. Anslutning till avloppsnätet blir tvingande medan vattnet är 

frivilligt. Dock är det ett krav att vattnet måste vara klassat som tjänligt, vilket det inte 

är idag eftersom flouridhalten är för hög. Kostnaden för avloppsanslutning hamnar 

på ca 135 000kr och vattenanslutning ca 50 000kr i grundpris. Större tomter får 

högre kostnad baserat på yta. Sedan tillkommer extra kostnader för grävning på den 

egna tomten. Projektet planeras ta 2 år och fastigheter beräknas kunna ansluta sig till 

nätet hösten 2021, då också betalning ska ske.  

Föreningen behöver ta reda på kostnader för att kunna erbjuda ett godkänt vatten i 

framtiden. Alla medlemmar bör fundera på om de vill behålla byvattnet eller ha 

kommunalt vatten.  

 

13. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 

 

14. Mötets avslutande. 

Mötets ordförande Ann-Britt förklarade mötet avslutat. 

 

Skrivet av Sekreterare    Ordförande 

 

Björn Quickers      Ann-Britt Thulin 

Datum      Datum 

 

 

Justerare       Justerare 

 

Hans Dahlström     Mats Nobelius 

Datum      Datum 


