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Kallelse till årsstämma 
 
Aktieägarna i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), 556497-3948, kallas till årsstämma 
torsdagen den 19 mars 2015 kl 19.00 i Brunns skolas matsal, Ingarö. 
Registrering sker från kl 18.30. 
 
Kallelse har skickats till aktieägare som är registrerad i aktieboken och vars adress är 
känd av bolaget. Finns flera aktieägare till samma aktie har kallelse endast skickats till en 
av dessa. Alla ägare med känd e-postadress får dock kallelse. 
 
Rätt att närvara på stämman 
Endast i aktieboken registrerad aktieägare får delta på stämman. 
Har aktien överlåtits till ny fastighetsägare ska den nye aktieägaren registrera sitt 
aktieinnehav. Detta kan ske efter att tidigare och ny aktieägare fyllt i särskild 
anslutningshandling som kan fås från bolaget. Undertecknad handling bör ha inkommit 
till bolaget i så god tid att uppgifterna hinner registreras i aktieboken före bolagsstämman. 
 
Vid fler ägare till en aktie kan samtliga delägare närvara, men varje aktie medför endast en 
röst. 
 
Om aktieägare företräds av ombud, eller om aktie ägs av fler och alla delägare inte är 
närvarande vid stämman, ska fullmakt presenteras senast i samband med registreringen. 
Fullmakten ska vara skriftlig och undertecknad av samtliga ägare till aktien. 
 
Aktieägare som anländer efter det att röstlängden godkänts har rätt att närvara vid 
stämman, men har ej rösträtt. 
 
Underlag och stämmoprotokoll 
Underlag för stämmans beslut skickas tillsammans med kallelsen. All dokumentation finns 
dessutom, liksom anslutningshandling, för nedladdning på hemsidan, www.blaab.com. Där 
kan också eventuell felaktig adress ändras. Protokollet efter stämman finns tillgängligt hos 
bolaget och kan rekvireras. Det finns också på bolagets hemsida. Utskrivna handlingar 
kan beställas från bolaget. 
 
Välkommen! 
 
Ingarö den 19 februari 2015 
 
Styrelsen 
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Förslag till dagordning 
 
1. Stämman öppnas 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Val av sekreterare vid stämman 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
5. Val av två personer att, jämte ordföranden, justera stämmans protokoll och tillika 

vara rösträknare 
6. Godkännande av dagordning 
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
9. Beslut 

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda 

balansräkningen, 
c) om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer 
11. Val av styrelse 
12. Val av valberedning 
13. Val av revisorer 
14. Beslut om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
15. Beslut om taxor och avgifter 
16. Övriga frågor 
17. Stämmans avslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omedelbart efter stämman hålls konstituerande styrelsemöte. 
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ÅRSREDOVISNING 2015-1 
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RESULTATRÄKNING 
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BALANSRÄKNING 
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NOTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande noter är sidbrutna på annat sätt än i den underskrivna versionen. 
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Underskrifter 
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REVISIONSBERÄTTELSE 
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Verksamhetsberättelse 2014 

Processdata för reningsverket 
Reningsverket tog under 2014 emot drygt 286 000 m3 avloppsvatten, vilket renades till 
utsläppsvärden under de nivåer som tillståndsmyndigheten kväver. 
 
Tillflödet i m3 till reningsverket de senaste åren: 
År 2010 2011 2012 2013 2014 
Tillflöde 285 622 281 455 386 091 249 069 286 586 
 
Flödet till reningsverket har varit efter omständigheterna normalt. Totalt har 662 m3 
bräddats under året. Under 2013 bräddades 723 m3. Utloppet från reningsverket mynnar 
ca 300 meter utanför Klacknäset på 28 meters djup. 

Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. Drift- och teknikmöten med 
entreprenörerna har genomförts månatligen, utom under juli och augusti månad. 
 
Bland ärenden som behandlats i styrelsen kan särskilt nämnas: 

� ekonomisk uppföljning, miljöuppfyllelse och genomgång av den tekniska funktionen 
vid varje möte, 

� uppdatering av bolagets riskanalys som beslutmässigt ska slutföras under 2015, 
� hantering av regressfordran efter större översvämning i källarvåning, 
� frågor kring allmänförklaring och utökat verksamhetsområde. 

Bolagets ekonomi 
Vad gäller årets resultat hänvisas till årsredovisningen. Den ekonomiska bilden för bolaget 
är god. Likviditeten är tillfredställande. Årets resultat är positivt och har gett utrymme för 
överavskrivningar. 
 
Under 2014 har bolagets anläggningar åtgärdats och underhållits enligt plan. God drift och 
underhåll är en förutsättning för verksamheten. 
 
Bolaget verkar för att i så stor utsträckning som möjligt effektivisera verksamheten och ta 
miljöhänsyn. 
 
Kostnaderna för bolaget stiger. Minskade räntekostnader, tack vare amorteringar och 
sänkt räntenivå, bidrar till att täcka upp för kostnadsökning. 
 
Efter beslut på bolagsstämman 2014 om möjlighet till utvidgat verksamhetsområde, för att 
få fler fastigheter att dela de fasta kostnaderna på, pågår diskussioner med några ägare till 
fastigheter utanför bolagets nuvarande verksamhetsområde. Arbetet fortgår. 
 
Ansökan om upphävande av allmänförklaring är efter beslut på senaste bolagsstämma 
inskickat till Länsstyrelsen i Stockholms län. Ansökan är registrerad och handläggning 
pågår. 
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Miljöuppfyllelse 
Värmdö kommun har tillsynsansvaret för bolagets anläggning. Till kommunen sänds en 
årlig miljörapport. Tillsynsbesök gjordes av kommunen även 2014. Löpande kontakt hålls 
med kommunen och incidenter rapporteras. 
 
Reningsverket besiktigas vart annat år. Under 2014 har Berndt Björlenius från KTH, expert 
på bland annat rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, genomfört besiktning. 
 
Bolaget har ett antal skyldigheter att uppfylla enligt verksamhetens tillstånd. Löpande 
provtagningar på in- och utgående processvatten samt slam är några av dessa krav. 
Provtagning sker även i Nämdö- och Ingaröfjärden som är recipient för renat vatten. 
 
De viktigaste kraven på utgående renat vatten i tillståndet är reducering av syre-
förbrukande partiklar (BOD7) till under 10 mg/l och innehållet av fosfor (P) till under 
0,3 mg/l. 
 
Nedanstående diagram visar måluppfyllelsen för 2014 och att ställda krav inte överstigs. 
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Verksamhetsplan 2015 

Investeringar 
Inga investeringar har budgeterats den kommande femårsperioden, utan allt klaras med 
drift- och underhåll. Behov kommer sannolikt att finnas i slutet av perioden men har inte 
budgeterats än. 
 
Reningsverkets drift och underhåll 
Bolaget är inne i ett förvaltningsskede där underhåll är avgörande för den fortsatta 
kostnads- och avgiftsutvecklingen samt för ett gott reningsresultat. 
 
Driften kommer att ha samma omfattning som föregående år. Drift- och underhålls-
kostnaderna budgeteras till ca 2 600 000 kronor vilket är en ökning med ca 100 000 
kronor. Viss omfördelning har skett. Underhåll av reningsverk, pumpstationer och 
ledningsnät är viktigt. Ledningsnätet och avloppsbrunnar prioriteras då omfattande 
inläckage av dagvatten fortfarande kan konstateras och åtgärdande antas ge kostnads-
minskningar. 
 
Administration 
De administrativa kostnaderna, kontorsmateriel, försäkringar, redovisningstjänster, 
revision, konsulter mm är jämförbara med föregående år och upptas till 488 000 kronor. 
 
Sena betalningar och delbetalningar tar alltför mycket tid. Avtal har tecknats med 
finansieringsföretag för delbetalning/senarebetalning. Det sker utan kostnad för bolaget 
och med kostnad om 95:- för brukaren om full betalning sker i tid. För att ytterligare 
effektivisera betalningar undersöks möjlighet till e-faktura. 
 
Personal 
Här redovisas kostnaderna för vd, styrelsens arvoden, sammanträdesersättningar och 
arbetsgivaravgifter. 
 
Nivån motsvarar, med lite marginal för eventuella extra styrelsemöten pga utvidgning och 
allmänförklaring, i stort budget 2014 och uppgår 2015 till 343 000 kronor. 
 
Avskrivningar och finansiella kostnader och intäkter 
Avskrivningar följer avskrivningsplan och uppgår till 1 334 000 kronor. Räntekostnaden för 
bolagets investeringslån minskas med ca 100 000 kronor tack vare amorteringar och den 
låga räntenivån. Marginal finns i beräkningen av räntekostnad i det fall räntenivån oväntat 
skulle höjas. Ränteintäkter är pga det rådande ränteläget i princip obefintliga. 
Amorteringarna under 2015 uppgår till 1 321 000 kronor, dvs samma belopp som under 
2014. Låneskulden per den 31 december 2014 uppgår till 7 054 352 kronor. 
 
Brukningsavgift 
Bolagets verksamhet finansieras av avgifter. År 2011 och 2012 var brukningsavgiften 
8 250 kronor inkl moms, eller 6 600 kronor exkl moms. Då finansiella möjligheter fanns att 
sänka brukningsavgiften sänktes denna för 2013 till 8 000 kronor inkl moms. I kalkylen 
nedan kvarligger avgiftsnivån oförändrad på 8 000 kronor hela perioden fram till och med 
2019. Detta leder till några år med negativt resultat, som dock i slutet av perioden 
kompenseras av år med positivt resultat. 
 
Antaganden och förutsättningar i perspektivet fram till och med 2019 är kostnadsökningar 
på 3% per år, inga investeringar, avskrivningar minskar till hälften 2019, räntenivån är 
fortsatt låg samt att lånet amorteras enligt plan. 
 
Nya investeringar och tillkommande brukningsavgifter kan i nuläget inte budgeteras. 
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Sammanfattning av bolagets ekonomi 
 
Budget 2015 med perspektiv till 2019 (belopp i tkr) 
 
 Utfall Budget Budget Perspektiv   
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Intäkter        
Brukningsavgifter 4 986 4 986 4 986 4 986 4 986 4 986 4 986 
Övriga intäkter  8 7 7 7 7 7 7 
Summa intäkter 4 994 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 4 993 

Kostnader        
Drift, underhåll  2 504 2 501 2 614 2 692 2 773 2 856 2 942 
Administration  459 504 488 503 518 533 549 
Personal  326 329 343 353 364 375 386 
Delsumma  3 289 3 334 3 445 3 548 3 655 3 764 3 877 

Avskrivningar  1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 731 
Räntenetto 204 332 220 174 162 114 53 
Summa kostnader 4 827 5 000 4 999 5 056 5 151 5 212 4 661 

Resultat  167 -7 -6 -63 -158 -219 332 
 

Fokusområden 2015 

Ledningsnätet 
Bolagets anläggningar åtgärdas kontinuerligt och underhålls enligt plan. Ledningsnätet 
filmas och underhåll av ledningar och brunnar har prioriterats under lång tid. 
 
Under senare tid har sträckor enligt nedan filmats: 
Björnö: Lillskärsvägen, Brunskärsvägen, Österleden, Malmvägen, Idalsvägen och 
 Högholmsvägen 
Långvik: Lagerbäcksvägen, Brännäsvägen, Snösundsvägen, Snösvängen och 
 Långviksvägen 
Åtgärder på ledningar och brunnar inom ovanstående vägdelar har utförts. 
 
Under 2015 planeras inspektion på sträckor längs Idalsvägen, Malmvägen, 
Långgårdsvägen, Södergårdsslingan och Långviksvägen. Åtgärder på ledningar och 
brunnar kommer att utföras med ledning av de resultat årets ledningsinspektioner ger vid 
handen. 
 
Nytt tätningsmedel har testats och förbättrat arbetssätt för tätning tagits fram. 
 
Med avloppsvattnet kommer många främmande föremål som strumpbyxor och 
engångstorktrasor av bra kvalitet. Under året har en pump havererat och måste bytas till 
följd av detta. Information kring detta ämne ska öka och tydliggöras. 
 

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner! 
 
Mer information om ledningsnätet finns på hemsidan. 
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Miljöhänsyn och energianvändning 
Bolaget är ålagt, i tillstånd för sin verksamhet, att i alla lägen ta största möjliga hänsyn till 
miljön. Under 2014 ökade kostnaderna för el och kemikalier. Anledning till detta ska 
utredas och resurser ska avsättas för att minskning ska ske. Kommunens energirådgivare 
besöker bolaget under året och styrelsens seminarium i juni ska ägnas åt detta ämne. I 
samband med miljörapporten 2015 ska frågor om energiförbrukning belysas samt 
pumpstationernas förbrukning mm redovisas. 

Avlopp från källarvåning 
Bolagets avloppsnät ligger på många sträckor på litet djup under marken varför en källare 
kan vara utsatt om det blir stopp i ledningsnätet. Att pumpa ut avlopp från en källare ger 
större säkerhet mot översvämning än avlopp med självfall på de platser där källargolvet 
ligger nära i höjd i förhållande till förbindelsepunkten. 
 
En större skada inträffade 2014 i källarvåningen till en ansluten fastighet. Pga fler 
samverkande olyckliga orsaker efter stopp i ledningsnätet strömmade avloppsvatten in i 
fastighetens källare. Fastighetsägaren har via sitt försäkringsbolag fått ersättning. Bolagets 
försäkringsbolag har betalat regressfordran efter avdrag för självrisk om 9 000 kronor. 
 
För att liknande skador ska undvikas i framtiden vill bolaget undersöka hur många 
fastigheter som har avlopp i källarvåning och hur anslutning till bolagets nät är utförd. 
 
Eventuellt finns behov att ändra de allmänna bestämmelserna och införa krav på 
backventil eller pumpning. 
 
Ägare till fastigheter med avlopp i källare ombeds kontakta bolaget för att utreda 
möjliga åtgärder. 

Attefallshus 
Enligt Boverkets hemsida: 
Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggeboden på maximalt 15 
kvadratmeter, även uppföra ett så kallat Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan 
du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. 
 
Självklart kan den nya byggnaden anslutas till befintligt avlopp. Observera dock bolagets 
taxekonstruktion med anläggningsavgift och brukningsavgift. Båda avgifterna kan tas ut för 
varje bostadsenhet som utgörs av en samling rum med kök eller motsvarande och WC 
vilka fungerar som självständig bostad. En fastighet kan ha fler sådana bostadsenheter. 
 
I dagsläget betalar ingen fysisk fastighetsägare mer än en avgift, men bolaget vill 
undersöka förekomsten av fler än en bostadsenhet per fastighet och återkomma med 
förslag på tillämpning. I synnerhet när uthyrning förekommer kan detta bli aktuellt. 
 
Ägare till fastigheter med fler bostadsenheter får gärna meddela bolaget för att 
omfattningen ska klargöras. 

Utvidgning verksamhetsområde 
Diskussioner avseende anslutning till bolagets nät pågår med några ägare till fastigheter 
utanför bolagets nuvarande verksamhetsområde. Diskussionerna ska slutföras under året 
och anslutningar genomföras eller planläggning skrinläggas. 

Upphävande av allmänförklaring 
Ansökan är insänd till Länsstyrelsen i Stockholm Län. Handläggning är påbörjad. Styrelsen 
bevakar ärendets utveckling. 
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Beslutspunkter 
 
Arvoden för styrelse och revisorer 
Styrelsen föreslår stämman besluta att: 

� arvoden till styrelsen utgår enligt följande: 
� arvode för ordinarie ledamöter 40 000 kronor, varav styrelsens ordförande erhåller 

10 000 kronor och återstående 30 000 kronor fördelas mellan ordinarie ledamöter, 
förutom VD, 

� arvode med 500 kronor per styrelsemöte där ledamot/suppleant varit närvarande, 
� arvode med 500 kronor för möte med arbetsgrupp där ledamot/suppleant deltagit och 
� arvode med 250 kronor per timme för särskilda uppdrag beslutade av styrelsen. 

� revisor arvoderas mot löpande räkning och efter redovisad tidsåtgång. 
 
Val av styrelse 
Styrelsen föreslår stämman besluta att: 

� fastställa antalet ledamöter till sju och antalet suppleanter till tre samt  
� fullfölja val enligt valberedningens förslag. 

 
Val av revisorer 
Efter anmälan från Finnhammars revisionsbyrå föreslås stämman besluta att: 

� som revisorer för tiden fram till slutet av bolagsstämman 2016 välja: 
Håkan Fjelner, auktoriserad revisor 
Mikael Larsson, godkänd revisor 

� som revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av bolagsstämman 2016 välja: 
Malin Markham, auktoriserad revisor 
Cajsa Marcelius, auktoriserad revisor 

 
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 
Styrelsen föreslår stämman besluta att: 

� godkänna verksamhetsberättelse för 2014 samt 
� fastställa verksamhetsplan för 2015 och 

anta fokusområden för styrelsens arbete 2015. 
 
Taxor och avgifter 
Styrelsen föreslår stämman besluta att: 

� brukningsavgiften för 2015 uttas med 8 000 kronor inkl moms, 
� anläggningsavgifterna för 2015 uppgår till oförändrade belopp jämfört med 2014: 

� framdragning av serviceledning till anslutningspunkt 34 300 kronor, 
� avgift för upprättande av förbindelsepunkt 19 500 kronor och 
� avgift för bostadsenhet 36 600 kronor. 
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Valberedningens förslag till årsstämman 2015 
 
Ledamöter 
Willy Jelbe omval till årsstämman 2018 
Kjell de Meijere omval till årsstämman 2018 
Jan Kristiansson kvarstår till årsstämman 2016 
Sören Löwgren kvarstår till årsstämman 2017 
Ingegärd Sundström kvarstår till årsstämman 2017 
Lennart Lagerström nyval till årsstämman 2018 
Per Borg kvarstår till årsstämman 2016 
 
Suppleanter 
Tomas Johansson nyval till årsstämman 2018 
Lars Claesson kvarstår till årsstämman 2016 
Viktor Jonerin kvarstår till årsstämman 2017 
 
Förslag till valberedning för ett år 
Bo Biguet sammankallande 
Nan Fors 
Lennart Ström 
 
Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden är oförändrade från föregående 
årsstämmas beslut. 
 
Hans Ek avgår från styrelsen vid årsstämman 2015. 
 
För valberedningen 
Gun Munck sammankallande 
Bo Biguet 
Nan Fors 
Lennart Ström 
 
 
 
 
 
 
 
Felhantering 
Det är smidigare och enklare för alla om samtliga fel omedelbart rapporteras direkt till 
bolaget. Det betyder dock inte att bolaget tar kostnader för fel som ligger inom brukarens 
fastighet men att felavhjälpning snabbas upp och att det för alla blir totalt sett billigare. 
 
Felanmälan görs till bolagets jourtelefon 070-571 40 18. 
Formulär för felanmälan kommer även att finnas på bolagets hemsida. 
 
Brukare som väljer att på egen hand anlita annan entreprenör för felavhjälpning kan i 
princip aldrig påräkna ersättning från bolaget för kostnader oavsett var felet ligger. 
 
 


