Protokoll fört vid Svinsjögårds samfällighets extra
styrelsesammanträde 2014-10-11
Plats: Hos Fredrik Nylén, Aborrvägen 3
Närvarande: Fredrik Nylén, John McCall, Anna-Karin Högberg, Stig Bengtsson, Ann-Caroline
Nordström, Gunilla Undestam och Sten Lindskog.
Ej närvarande: Johan Friedner
§ 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§ 2. Ordförandens förslag till dagordning godkändes. Anna-Karin Högberg utsågs till
sekreterare för dagens möte.
§ 3. Vattenfrågan – investeringar
Sten informerade om senaste veckan händelser; tångamperemeter inköpt och reparation av
två pumpar.
Styrelsen diskuterade åtgärder och investeringar med utgångspunkt JMS utredning och
förslag enligt offert (bilaga) samt Stens kommentarer till JMS utredning och åtgärdsförslag.
För att säkra vattenförsörjningen beslutade styrelsen att genomföra följande:





Inköp av och installation av ny sänkbar pump i Krampan (nuvarande pump blir
reservpump)
Inköp av och installation av ny hydropress i Krampan (ersätter nuvarande
hydroforen).
Inköp och installation (i pumphuset) av nytt filter med backspolningsautomatik.
Inköp av och installation av ett antal nya tryckmätare (för att säkerställa exakt
beräkning av vatten åtgång).

Ovanstående installeras av företaget JMS i enlighet med deras analys och offert.
Produkt-och funktionsgaranti gäller 2 resp. 5 år.
Styrelsen diskuterade åtgärder och investeringar med utgångspunkt från Stens underlag
(bilaga).
Styrelsen beslutade om att genomföra följande åtgärder i enlighet med Stens underlag;





För att borga för drift- och skötselsäkerhet ska ombyggnation av elanläggningen i
Krampan och pumphuset genomföras. Externt el-företag ska anlitas för ombyggnad
av el-anläggningen i Krampan och pumphuset.
Maa kommunens föreläggande ska blästring och målning genomföras i pumphuset.
Inköp av ny distributionspump till pumphuset (i syfte att alltid ha minst två pumpar
på plats).

Samtliga inköp och installationskostnader är i enlighet med den av årsstämmans godkända
budget.
Tidplan:
Ordförande tecknar avtal med JMS.
Sten anlitar extern leverantör för elinstallationerna.
Fredrik Hanssons firma anlitas för målningsarbetet och blästring.
4. Mötets avslutning.
Ordförande tackade styrelsen för medverkan för detta extra styrelsemöte. Ordinarie
styrelsemöte är nästa gång den 9 november.

