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Styrelsemöte 12november 2020 - en summering 
Styrelsens fjärde möte under hösten blev speciellt. Vi var lyhörda för 

Coronarekommendationerna, därför genomförde vi det digitalt. Nedan summeras det 

viktigaste från detta möte. När protokollet är klart finns det i sin helhet i en pärm i 

klubbstugan. 

 

• I summeringen från förra mötet flaggade vi för att det finns möjlighet för nya personer att 

engagera sig i styrelsen kommande verksamhetsår. Du som är nyfiken på hur det är att 

vara med i styrelsen – hör av dig till någon av oss eller till valberedningen (se fliken 

”styrelsen” på vår hemsida). Vill du vara med på ett styrelsemöte för att se hur det går till 

är du välkommen – hör bara av dig till någon av oss. 

• Vi har sedan en tid tillbaka problem med den elektroniska styrningen av våra ordinarie 

vattenpumpar. Vattenförsörjningen sköts för närvarande och ca femveckor framåt av en 

reservpump vilket innebär att vi kan uppleva variationer i vattentrycket. Vår 

driftsansvarige Göran lämnade en information om problemen samt om att en ny styrenhet 

är beställd.  

• Med undantag av planerade investeringar i vattenverket är de sista kompletteringarna av 

underhållsplanen för de kommande 10 åren nu på plats. Den finns nu på vår hemsida. När 

det gäller vattenverket presenterade Andreas ett anbudsunderlag för styr- och 

övervakningssystem av vattenverket vilket - med vissa justeringar – godkändes. Nu 

kontaktar vi leverantörer med begäran om offerter vilka förhoppningsvis också blir ett bra 

underlag för vårt budgetarbete.  

• Inför senaste årsmötet tog Rickard och Andreas fram ett första förslag till ny 

debiteringsmodell. Detta arbete skall nu slutföras. Ett antal inriktningsbeslut, bl.a. kring 

kostnadsfördelning, kommer vi att ta ställning till vid nästa styrelsemöte.  

• Sedan föregående styrelsemöte har driftsansvarig och ordföranden ställt samman 

dokumentet ”rutiner för drift och underhåll” av vår samfällighet. Vid mötet blev vi efter 

bra diskussioner eniga om den slutliga utformningen. Syftet med rutinerna är dels att 

synliggöra vad som behöver göras för att samfälligheten skall skötas på ett bra sätt, dels 

fungera som arbetsinstruktion och dels också vara ett bra underlag vid eventuella, framtida 

upphandlingar av tjänster.  

I övrigt kan noteras att askkoppen för den blivande rökrutan vid poolområdet är inköpt och 

skall komma på plats inför säsongen och att vi vid nästa möte kan ta ställning till val av 

”välkomnande skyltar” vid ”ingångarna” till poolområdet. Som vanligt påminner vi också om 

att det är viktigt att du rapporterar avvikelser när det gäller vattnet till 

vattenforbrukning@hotmail.com samt om att du som har förslag på hur något som hör till vår 

samfällighet kan förbättras, hör av dig genom ett mejl, styrelsen@vastersjon.se. 

//Styrelsen för Västersjöns samfällighetsförening 
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