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Då är det andra mötet efter årsskiftet är avklarat. Fokus var, liksom vid vårt förra och även
kommande möte, att avsluta pågående projekt samt förberedelser inför årsavslutning och
årsmöte. De viktigaste frågorna som behandlades;
Vid förra mötet var vi överens om att det nu är nödvändigt att genomföra automatiseringen
mm. av vårt vattenverk, även om det kommer att handla om en större investeringskostnad. Det
handlar dels om att få en bättre och direkt kontroll på eventuella driftstörningar, dels eliminera
den dagliga tillsynen. För att kunna göra en slutlig bedömning av kostnadsnivån inväntar vi
(tyvärr) fortfarande ytterligare en offert. Vi beslutade också att vi skall göra en framställan till
årsmötet om att redan under 2021 inleda/genomföra automatiseringen mm av vattenverket.
Vi fördjupade oss också i den debiteringsmodell som kommer att föreslås gälla från och med
2022. Med ett par mindre justeringar enades vi om att debiteringsmodellen skall överlämnas till
årsmötet för beslut. Med den nya modellen uppnås dels att va-kostnader särredovisas från
övriga kostnader, dels att medlemmar får incitament att hushålla med vattnet. Dessutom
kommer permanentboende att se fördelar med att installera vattenmätare.
Under den gångna månaden har den nya skogsvårdsplanen bearbetats till att bli ett styrande
dokument för den mer kortsiktiga skötselplan som skall upprättas och därefter revideras med
visst intervall. Vi beslutade att planen nu kan föreläggas det kommande årsmötet för beslut.

Övriga noteringar
•
•
•
•
•

•

På förslag från en boende i området har en bokhylla placerats i mötesrummet vid
poolen. Tanken är att boende där kan byta böcker med varandra.
Efter förfrågan från några föräldrar i området har de fått möjlighet att anordna en
mindre isbana i poolområdet. Föreningens insats är att tillhandahålla vatten för
spolning.
Ordinarie provtagning av vårt dricksvatten har visat på hög kvalitet och uppfyller alla
normer.
Så kom ett nytt snöfall, denna gång mer som tung blöt snö, som plogades undan från
vägarna natten till torsdag. Mer snö kom under dagen och med tanke på väderomslag
plogas en gång till varefter sandning genomförs.
Säkerhetsventilen mot för högt vattentryck i ledningsnätet har bytts ut efter händelsen
med övertryck för en tid sedan.
Service på doseringspumpen för kaliumpermanganat har utförts i enlighet med
serviceintervall
Medlemmarna skall påminnas om att eventuella motioner skall vara inlämnade under
februari månad.

När protokollet är klart finns det i sin helhet i en pärm i klubbstugan.
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