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MOTION  Ägarna behöver tydligare kort- och långsiktiga planer för driften av   reningsverket. Syftet med planerna
är att klargöra kostnaderna samt att lägga   kostnaderna för ägarna på en betydligt lägre nivå. Dessutom ska ägarna
känna   förtroende för föreningen att vattnet som släpps ut i Östersjön ligger på en   godkänd nivå.

Vi ser att styrelsen har höjt avgiften med 50% för ett år. I denna avgift ingår endast avlopp, inget vatten. Vi har heller inte 
sett ett professionellt förfarande med lång- och korttidsplaner för underhåll och ställer oss undrande om reningsverket 
drivs effektivt. Som delägare känner vi oss okunniga om driftens säkerhet och hållbarhet med tanke på de föroreningar 
verket släpper ut via breddningar. Varför är kostnaderna så höga, vilka är underleverantörerna?

Vi har alla betalt den höjda avgiften, men med det är vi inte nöjda utan kommer att skapa en allt större missnöjes 
grupp bland ägarna om vi inte får en klarhet vad gäller kostnaderna och framtidsplaner.

I BLA:s redovisning på hemsidan saknas specificerade utgifter, här finns bara grova klumpsummor.

Kanske är det dags att företaget går i rekonstruktion för att effektivisera och sänka kostnaderna för ägarna istället för 
att varsla om ytterligare höjningar.

Underskrifter

Torkel Arnborg, Österleden 24
Kathryn C. Arnborg, Österleden 24

Med 16 fler underskrifter.
(Layout ändrad. Ingen förändring av innehåll . Underskrifter har tagits bort. Två undertecknare specificeras. Original finns på hemsidan. / Styrelsen)

Styrelsens bakgrund och förslag till beslut
Det har varit svårt för styrelsen att göra långsiktiga planer. Mycket hänger på kommunen. I den nya 
översiktsplanen, som sträcker sig fram till 2035, är vårt område inte med alls vad gäller VA. Detta 
tillsammans med ännu bättre kontakter med kommunen genom styrelserepresentation gör att 
planeringsarbetet kan gå vidare och att bl a 'underhållsskulden' i ledningsnät och eventuellt även i 
pumpstationer och verk kan utredas.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Det är stämman som tillsätter styrelse, beslutar om 
taxa, budget, verksamhetsplan, godkänner årsredovisning, disponerar resultat, ger styrelse och vd 
ansvarsfrihet samt ger styrelsen eventuella mandat att verka efter.

Uppfyllelse av krav enligt tillståndet redovisas både i årsredovisningen och i 'bibban'. 

Styrelsen målsättning är att alltid att hålla koll på kostnader och arbeta för att de är så låga som möjligt. I den
omvärld vi arbetar i flaggar många som driver VA för ökande kostnader. Tyvärr drabbas BLAAB också. 
Styrelsen finner det därmed omöjligt att tillgodose önskemål enligt rubriken att sänka kostnader till en 
betydligt lägre nivå.

Att gå i rekonstruktion förefaller som en ännu dyrare lösning än dagens drift och det är oklart vad som skulle 
åstadkommas. Hur skulle verket drivas? Däremot är konkurs ett reellt hot om bolaget inte via taxan får 
kostnadstäckning eller inte har medel att betala sina investeringar.

Detaljeringsgraden i 'bibban' avseende kostnader har ökat.

Styrelsen föreslår stämman besluta att skrivelsen är besvarad.

 

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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