
Ralf Schmidt - Fråga ang. årsstämma 2021 §9 (Poströstningspunkt 13c): 

medgivande att verkställa upphandling av åtgärder i vattenverket  

Då det rör sig om en relativt stor investering för Samfälligheten (ca 700.000 – 800.000 kr 

samt 15.000 - 35.000 kr driftkostnad per år), vore det bra om Styrelsen konkret presenterade 

de två olika företagens förslag på åtgärder, samt driftansvarig Göran Kronbers åsikter om 

förslagen samt hans prioriteringsordning på åtgärderna, eftersom han har många års erfarenhet 

av driften och underhållet i just denna anläggning och bäst känner till dess styrka och 

svagheter samt de vanligt förekommande problemen i anläggningen.  

Ur informationen som tillhandahållits av styrelsen framgår inte om någon form av alarmering 

(till t ex mobiltelefon) vid fel i anläggningen ingår i automatiseringen. Detta borde dock 

prioriteras före möjligheten att kunna starta om / stoppa diverse utrustning för 

vattenförsörjning.  

Om man inte känner till att ett fel uppstått hjälper det inte att man kan starts/stoppa diverse 

utrustning vi dator, platta eller mobil. Då är man fortsatt beroende av att någon felanmäler att 

det t ex saknas vatten. För de enskilda medlemmarna blir det ingen förbättring. Vid 

automatiskt larm kan kanske felet avhjälpas innan t ex vattnet ”försvinner” och de enskilda 

medlemmarna märker inte ens av att det varit en driftstörning.  

München, den 04 maj 2021, Ralf Schmidt Lerbäckshult 1:78 

 

Styrelsens svar på Ralf Schmidts begäran om upplysning 

Som underlag för vår framställning till årsstämman ville vi få fram en prisindikation. Två 

företag i branschen kontaktades och erhöll en preliminär kravspecifikation vilken är redovisad 

i vår framställning till årsstämman. I kraven ingår alarmering vid fel i anläggning, vilket du 

efterlyste i din fråga. I sina svar till oss har de i sina förslag till lösningar förhållit sig på ett 

bra sätt till vår kravlista. Därför kunde vi också presentera en grov kostnadsbedömning av en 

automatisering av våra vattenanläggningar.  

Under förutsättning att årsstämman ger klartecken till att gå vidare blir nästa steg att arbeta 

vidare med vår kravspecifikation/ förfrågningsunderlag.  I samband med att den skarpa 

förfrågan därefter skickas ut kommer de leverantörer som räknar på denna förfrågan att bjudas 

in till visning av vår VA- anläggning för att deras offerter skall bli så korrekta som möjligt.   

 


