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Distribution:
De närvarande, Johan Wising, Eric Dader, Sven- Arne Thorstensson Bynet
Protokollsanteckningar
1. Mötet öppnades, Kenth hälsade välkommen.
2. Björn Lindberg valdes till sekreterare för mötet.
3. Roger Emilsson valdes att justera protokollet.
4. Föregående protokoll avstämdes utan förändring.
5. Redovisning av släpande inbetalningar.
Sedan förra mötet har 4 st. till fullo betalt. Fortfarande saknas ca 70 000 kr vad
gäller betalning 1 och 2. För de medlemmar där ingen kommunikation är
upprättad gäller:
- obetald betalning 1 går nu till inkasso.
- obetald betalning 2 föranleder skriftlig inkassovarning.
För medlemmar med vilka vi har kommunikation och betalningsplan finns
handläggs av Kenth.
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6. Kostnaden för Högelund och Liden.
Relativt gjord kalkyl så har kanalisationen till Högelund blivit mycket dyrare än
beräknat. Grävning i och återställning av vägsträckorna har krävt betydligt mer
arbetet och grus än i kalkylen. Vad gäller Liden så är utfallet något under kalkyl.
Med hänsyn till kommande fördelning av arbete i väg relativt åkermark förväntar
vi oss en utjämning och därmed närma oss kalkylen.
Vi räknar med vissa tillkommande kostnader för sönderkörning av olika slags
ledningar.
Vi har nu tillgång till tim- och följesedelsredovisning veckovis av Steneby Schakt

7. Ekonomi övrigt.
För dagen finns ca 895 tkr på våra konton. Ca 720 tkr är fakturerade ej betalda
leverantörskostnader. Prognosen är att vi behöver den förväntade lånesumman
under april/maj. Byggkrediten som vi innehar löper nu året ut.

8. Landsbygdsprogrammet-nya förseningar.
Kenth informerade om att EU-beslut är ytterligare försenat, några beslut om
pengar för vår del lär inte komma förrän i höst. Oavsett detta har vi för avsikt att
genomföra kanalisationen fullt ut, dvs vi kör till pengarna är slut.
9. Analys pågående grävarbeten.
Roger informerade om att kanalisationen nu pågår i Nilsbyn och går vidare till
Hagen. Sen blir det från Nilsbyn mot Häljebol och därefter Huken. I vilken takt är
beroende av väder.
Hazze uppmanades att om möjligt anskaffa tidigare diskuterad sjökabel, Henrik
kan vara behjälplig vad gäller att ordna transport.
Avtalet med kanalbolaget måste ordnas, Kent söker ansvarig.
Vi måste intensifiera aktiviteterna att anskaffa pråm för sjökabelförläggning.
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10. Extra stämma.
Vi avvakta avtal med BENAB.

11. Månadsbrevet
Aktuella punkter igen:
-

Avrapportering grävningsläget
Extra stämma
Avgifter, inbetalningar
Information om inkoppling
Vinteruppehåll
Etc.

12. Övriga frågor.

-

Projektrevision, Hazze
Trafikverket, tillstånd tryckning under järnvägen vid Bräckerna.
Kenth
Anmäla oss som ledningsägare, Hazze
Metria inmätning, Värnebo?
Projekt möte med Andreas 2015-02-12. 17.00 hos Hazze

17 Nästa möte
2015.02.12, kl.18.00 hos Hazze.
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Vid protokollet

Justeras

Björn Lindberg

Roger Emilsson

