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Påminnelse om vårt årsmöte

Vill påminna om att ordinarie årsmöte hålls i Kyrkskolan den 21 mars kl 19:00.
Sedvanliga årsmöteshandlingar finns att tillgå på vår hemsida, www.va.badelunda.se
eller via någon i styrelsen. En mötesagenda finns även på sidan 2 av detta infoblad.
Vi hoppas på att se så många som möjligt på mötet.

Garantiservice av avloppspumparna

Svensk Kommunalteknik åtar sig 2 års garanti från installationsdatumet. Det innefattar också att EA-gruppen
Västerås kommer och hämtar pumpen samt återinstallerar den efter service. Under reparationstiden tillhandahåller EA-gruppen en lånepump. För att garantin ska gälla, så gäller det att fastighetsägaren inte har spolat
ner, eller på annat sätt utsatt pumpen för material som kan skada den!
Föreningen har inte tecknat något serviceavtal med EA-gruppen utan vi har för närvarande endast ett
garantiåtagande från deras sida. Det innbär att garantiärenden hanteras under deras normala arbetstid
som är vardagar 07.00-16.00. Skulle man akut behöva åtgärda pumpen utanför denna tid så debitar de för
närvarande 6 000 kr per sådan utryckning. Grunden för att vi inte har ett avtal med högre servicegrad är att
vi har bedömt att för de flesta så finns en buffert för ca 1-2 dygns förbrukning i tanken som rymmer pumpen
men det kan finnas situationer då detta inte är tillräckligt, ex vis över långhelger eller vid stor egen förbrukning. Styrelsen arbetar med frågan om detta är tillräckligt bra och önskar gärna era synpunkter, som kan
lämnas till oss via e-post eller direkt på årsmötet.
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Vid fel på avloppspumpen kontakta:
EA-gruppen
Kuggstånggatan 1, 721 38 Västerås
www.eagruppen.se
Verkstad: 021-10 24 45
Servicechef Michael Hedman direkt: 021-10 24 46

2011-10-14 11:20:37

Ränteuppgift för 2012

Föreningen har betalat ränta under 2012 som medlemmarna får dra av i sin privata deklaration.
Ränteavdraget per andel är 1 695 kr, dvs det är den summa som ni skall ta upp i er självdeklaration som
ett räntekostnad och ange Anund SF som källa för denna uppgift. Obs att ni själva väljer hur ni vill fördela
detta om ni delar på en andel. För er som har flera andelar så multiplicerar ni andelstalet med denna summa.

Vattenmätaravläsning

Det dra ihop sig till en första mätaravläsning av vattenförbrukningen. Vi vill att alla läser av och rapporterar
in sin vattenförbrukning senast den 31 mars. Bäst är förstås om ni både läser av och rapporterar in den just
den 31 mars. Om ni inte har möjlighet till det så vill vi att ni läser av den någon dag innan.
Rapporteringen sker enklast genom att skriva ner avläsningen och skickar det i ett e-postmeddelande till
ragnar.wassman@ardis.se det går även bra att ringa till Ragnar på tel 073-351 46 79.
Styrelsen kommer sedan att summera den totala vattenförbrukningen som Mälarenergi debiterar oss och med hjälp av
allas avläsningar dela föreningens vattenförbrukning med
utgångspunkt från den egna förbrukningen. Vi hoppas att alla
är noggranna med avläsningen och i möjligaste mån undviker
avläsningsfel etc. Finns det frågor så kontakta gärna någon i
styrelsen i förväg.
I bilden här bredvid så är förbrukningen 68 m3,
vad decimalerna, de små visarna, är spelar inte någon roll i
detta sammanhang.
Med vänlig hälsning
Anund Samfällighetsförening
Styrelsen

Dagordning
Anund SF ordinarie årsmöte 2013‐03‐21, samling i Kyrkskolan kl 19:00 – 21:00 (ca)
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årsmötets öppnande
godkännande om årsmötet är stadgeenligt utlyst
godkännande av dagordningen
val av ordförande för stämman
val av sekreterare för stämman >
val av två justeringsmän
styrelsens och revisorernas berättelser
 Verksamhetsberättelse och verksamhetsplanen
 Kassörens rapport angående årets bokslut
 Revisorernas berättelse
beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna
a. Förslag angående ”fribelopp” för styrelsen
b. Förslag från styrelsen angående nyanslutningar och utökning av befintligt
VA+fibernät
c. Behandling av inkomna motioner
val av 2 st styrelseledamöter på 2 år samt styrelseordförande och suppleanter på 1 år
val av revisorer och suppleanter på 1 år
fråga om val av valberedning
avtackning av avgående förtroendevalda
övriga frågor
 Information om fel‐ och garantiåtagande av teknisk utrustning
 Information om hemsidan inkl mätaravläsning
 Information om ränteavdrag för 2012
meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
årsmötets avslutning

Styrelsen och kontaktpersoner
Ordf:

Torben Cederberg 		

070-324 43 40

torben.cederberg@gmail.com

Vice ordf:

Ragnar Wässman

021-280 54

073-351 46 79

ragnar.wassman@ardis.se

Sekr:

PO Flodberg

021-280 04

070-226 68 89

po@flodberg.se

Kassör:

Lars Björklund

021-281 24

070-346 74 01

larsbjo@telia.com

Ledamot:

Börje Svensson

021-280 63

070-594 55 38

borje@sgvrecording.se

Suppl:

Christer Larsson

021-30 10 35

073-687 13 60

christer.l1@telia.com

Suppl:

Marianne Stenlund

021-39 29 44		

marianne.stenlund@vasteras.se

