Protokoll
Styrelsemöte Vesslans Samfällighetsförening i Vemdalsskalet
Tid
Plats
Närvaro

Lördagen den 19/9 2020 kl 07.30
Föreningslokalen Vesselstigen
Björn Häggquist
OK
Åsa Ruthér
(ej närvarande)
Peter Björs
OK
Jan Forsberg
OK
Johan Zetterberg
OK

Suppleant
Suppleant/Kassör

Mikael Ullmark
Lars Erik Hallberg

OK
OK

DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande, vilket blev Björn Häggqvist tillika sekreterare idag.
Val av justerings män, vilket blev Peter Björs och Jan Forsberg.
Närvaro notering, se ovan.
Godkännande av dagordning, godkändes.
Föregående protokoll, utestående åtgärder;
- Isolerings lösning kopplingsbrunnar.
Olika alternativ står till buds, dubba in fästen i betongringarna och skära
till lämplig markskiva är ett. Beaktas våren 2021.
- Installation av ett extra tryckkärl, nedre station.
Avklarat genom Mikael Ullmarks försorg, toppen lösning.
- Vattenmätares vara eller icke vara?
Ärendet bordläggs tillsvidare, mätare finns inköpta.
- Arbetsgrupp beredning kommunalt alternativ – Johan Z
Planerade nybyggnader har förtid till kommunalt vatten och i nuläget
finns ingen plan för vår del, minst 5 år bort.
- Brandsläckare – Björn har inköpt 3 st. En står i föreningslokalen och två
finns i vardera pumphus.
- Finns behov av än mer belysning vid containern, frågan ställd av Johan Z.
Vi avvaktar och ser om befintlig hörnlampa räcker eller om fler anser att
behovet finns.

6. Förslag till åtgärder inom ramen för stadgarna
- Att fakturera till medlemmarna inför 2021. Beslutades att utifrån
prognosförslag tillämpa 3800kr för bebyggd och 600 kr för obebyggds
tomter.
- Beslutade att försöka skapa en ”områdeskarta” i storlek A1 för montering
på föreningslokal, utmärkt med vägnummer för respektive fastighet. Lätt
att hitta för utryckningsfordon samt gäster. Björn förser Johan Z med
bildförslag där Johan sedan ger prisförslag, för beslut.
- Beslutades att genomföra vattenprov, Lars-Erik tar hem och till stugan
”provkitt” från Hjorten och Björn lämnar i Östersund.
7. Förslag till åtgärder utanför stadgarna där uppdraget leds av frivillig till förmån för
fastighetsägarna.
Bredband, vi har uppvaktats av Telenor, IP-Only och Härjeån. Samtliga fann att intresset i
området var för lågt för att bereda för bredband. Micronät som är ett trådlöst alternativ,
testar master i andra områden men har just nu inga planer för vårt område. Ärendet
avvecklas.
Johan Z förde fram frågan som behandlats tidigare avseende hjärtstartare. Johan tar fram
nytt förslag på vad vad det skulle kosta i engångsavgift samt löpande, för beslut vid nästa
års styrelsemöte och årsmöte.

Bjorn

Vesslans Samfällighet
Org nr 717908-3543
Vemdalsskalet

2020-10-04

Protokoll
Styrelsemöte Vesslans Samfällighetsförening i Vemdalsskalet
8. Ekonomi status. Per 2020-09-15 fanns 176 665 kr på föreningen konton och för närvarande
betalar vi årligen ca 80 tkr för sophanteringen samt 30 tkr för pumpstationerna.
9. Nästa möte
Väl mött!
Ordförande Björn Häggquist
Noteringar av aktiviteter hittills i år
- Ombyggnation och nya tryckkärl, nedre pumpstation.
- Nya anvisningsskyltar för vattenkopplingar.
- Byte av enhetliga lås i föreningens samtliga lokaler.
- Städdagen
- More to come….?
Justerat av

……………………………..
Peter Björs

Bjorn

……………………………..
Jan Forsberg

Vesslans Samfällighet
Org nr 717908-3543
Vemdalsskalet

2020-10-04

