
 
Protokoll från extra föreningsstämma, Norra Storskogens VA Samfällighetsförening, 12 
oktober 2015 
 
Deltagare: 
7:345  Göran  Arvidsson 
7:347  Marco Peppare 
7:350  Johnny Thiel & Alina Boström 
7:358  Antonio Ramos 
7:359  Berth Maas 
7:360  Mikael Sandström (ombud för Lena Sandström) & Kjell Christianssen 
7:361  Michael Wedén 
7:362  Roger Thunell 
7:363  Niklas Falkeling 
7:364  Björn Jarlsäter 
7:365  Christian Fegler 
7:368  Björn Folke 
7:371  Stefan Larsson 
7:374  Peter Franke 
 
 
1) Stämman öppnades av föreningens ordförande, Christian. 

 
2) Till mötets ordförande valdes Christian, till mötets sekreterare valdes Niklas. 

 
3) Fastställande av röstlängd för mötet - enligt deltagarlistan ovan 

 
4) Till protokolljusterare och rösträknare valdes Björn. 

 
5) Mötet ansågs ha utlysts på rätt sätt. 

 
6) Dagordning för mötet fastställdes. 

 
7) Mötet beslutade att starta projektet och att ingå avtal med leverantörer enligt förslag från 

styrelsen, se nedan: 
- Styrelsen har förhandlat fram ett avtal med Topas Vatten avseende reningsverksanläggning samt pumpar (Flygt) 
- Styrelsen har förhandlat fram ett avtal med Rönnebergarna avseende installation av reningsverk, dragning av 
ledningsnät (vatten, avlopp, fiber) samt uppförande av förrådsbyggnad 
- Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen ingår dessa avtal och att projektet påbörjas med 
målsättningen att stomnätet ska vara klart till årsskiftet 2015/2016. 

8) Mötet beslutade om finansiering av projektet enligt förslag från styrelsen, se nedan: 
 
 



 
 

Finansiering  
Insatser 200 000 

(10 000 per fastighet) 

Samfinasiering Ca 500 000 

Bidrag? 100 000 

  

Lånebehov 3,6 – 4 miljoner 
  

 
 

9) Under punkten ’Övriga frågor’ diskuterades: 
- Vattenfall beslutar vart elskåp ska stå, samt står för ev kostnader. 
- Innan grävning måste vi vara säkra på var elledningar är nedgrävda. Detta sköter vår entreprenör i dialog med 
Vattenfall. 
- Styrelsen undersöker vilka möjligheter som finns att föra över räntan till medlemmarna, för att möjliggöra 
ränteavdrag. 
- Vi kommer ej att ha individuell mätning av vattenförbrukning. 
- Grävning på egen tomt bekostas av tomtägaren. 

 
10) Stämman avslutades 

 
 
 

Protokoll fört av:  Justerat av: 
 
 
 
 
Niklas Falkeling   Björn Folke 


