
 

Summering styrelsemöte Västersjöns samfällighetsförening 191010 

 
Styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening har haft möte 191010. Nedan summeras information 
till medlemmarna från detta möte. Protokollet i sin helhet finns, efter det att det signerats, i en pärm i 
klubbstugan.  
 
 
Kostnadsanalys  
Kassör Rickard Nilsson presenterade en genomgång av föreningens kostnader. Han konstaterar att det 
inte finns några kostnadsproblem i samfälligheten, prioriterat är att det som ska göras också blir gjort. 
Den största kostnaden för samfälligheten är kopplad till vatten och avlopp, mer specificerat 
brukningsavgift för avlopp till Ängelholms kommun. Kostnaden går inte att påverka på annat sätt än 
genom en minskad totalförbrukning, däremot kan medlemsavgift och vattenavgift bättre spegla 
kostnaden, se nedan.  
 
Den andra största kostnaden för samfälligheten är personalkostnader för anställd. Dialog förs i 
styrelsen gällande vilka automatiseringar som kan göras i vattenverket, för att arbetet kring 
vattenverket på sikt ska kräva mindre personaltimmar.  
 
 
Vattendebiteringen utreds 
Styrelsens Andreas Morgin har tittat närmre på kostnader som föreningen har för vatten och avlopp. 
Tillsammans med kassör Rickard Nilsson har han fått i uppdrag av styrelsen att ta fram ett förslag till 
en ny debitering av medlemsavgift och vatten- och avloppsavgift, där de verkliga kostnaderna 
konkretiseras och på ett mer tydligt sätt synliggörs för medlemmar. Det nya förslaget kommer att 
presenteras i en motion vid kommande årsstämma.   
 
 
Asfaltering 
Föreningen har de senaste åren ansökt hos kommunen om särskilt bidrag för asfaltering. På grund av 
minskade anslag till gatukontoret för vägunderhåll har handläggningen dragit ut på tiden. Skadorna i 
Rävaboksvägen och Korsåkersvägen kommer nu att åtgärdas.  
 
 
Medlemsbrev och välkomstbrev  
Ett nytt medlemsbrev finns att läsa på samfällighetens hemsida. Där finns också ett uppdaterat 
välkomstbrev som lämnas till alla nya medlemmar. Medlemmar har informerats via SMS om att det 
finns ett nytt medlemsbrev att ta del av på hemsidan.  
 
Har ni medlemmar något ni önskar ta upp i vårens medlemsbrev så maila på: styrelsen@vastersjon.se 
 
 
Påminnelse om vatten 
Rapportera alltid missfärgat vatten (även om det sker upprepat) med adress, datum och tidpunkt via e-
post till: vattenforbrukning@hotmail.com 
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