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Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), 556497-3948, kallas till årsstämma 
torsdagen den 22 mars 2018 kl 19.00 i Brunns skolas matsal, Ingarö.
Registrering sker från kl 18.30.

Kallelse, och fullmakt, har skickats till i aktieboken registrerad aktieägare 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. 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
Dokumentation och underlag för stämman finns, liksom avtalsformulär och 
anslutningshandling, för nedladdning på hemsidan, www.blaab.com. Där kan också 
eventuell felaktig adress ändras. Protokollet efter stämman publiceras på hemsidan så 
snart det är underskrivet. Utskrivna handlingar kan rekvireras från bolaget.

Välkommen!

Ingarö den 22 februari 2018

Styrelsen

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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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
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. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om rabatt på brukningsavgift
17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
18. Beslut om motion
19. Övriga frågor
20. Stämmans avslutande

Omedelbart efter stämman hålls konstituerande styrelsemöte.

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

Styrelsen och verkställande direktören för Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), 556497-3948, med säte på 
Ingarö, får härmed avge årsredovisning för 2017.

Allmänt om verksamheten
Verksamheten är att till självkostnadspris svara för omhändertagande och rening av avloppsvatten från 
fastigheter i det för bolaget fastställda verksamhetsområdet inom Björnö och Långvik på Ingarö, Värmdö 
kommun. Totalt finns 773 anslutningar. Tre anslutningar tillkom under året. Den 12 maj 1995 förvärvades 
fastigheten Björnö 1:40, på vilken reningsverket är beläget, och övriga gemensamma avloppsanläggningar 
inom Björnö 1:4 och Ingarö-Långvik 1:74.

Miljömyndighetens tillstånd
För verksamheten finns ett tillstånd enligt miljöbalken. Detta har givits genom beslut i 
miljöprövningsdelegationen för Stockholms län. Beslutet fattades den 29 november 2005 och avser tillstånd 
enligt miljöbalken att driva en avloppsanläggning bestående av avloppsreningsverk, på fastigheten Björnö 
1:40 i Värmdö kommun, med tillhörande ledningsnät och pumpstationer. 

Ägare
762 aktier i bolaget ägs av fastighetsägare inom områdena Björnö och Långvik på Ingarö med en aktie per 
fastighet. Under året har ett fyrtiotal fastigheter inom verksamhetsområdet bytt ägare. 

Väsentliga händelser under året
I början av april totalhavererade bolagets största pumpstation vid Kolbacken. Mycket tid och stora kostnader 
har lagts ner på att återställa full funktion. Merparten av kostnaderna har täckts av försäkring efter avdrag för 
självrisk. Årets enda investering är nytt styrskåp i den havererade pumpstationen.
En lagändring 2007, som trätt i kraft fullt ut 2017, gör att verksamheten inte längre är allmänförklarad. Den 
tidigare 'myndighetsutövningen' har ersätts med avtal mellan bolaget och brukare. Arbetet med att få in 
samtliga avtal pågår. Drift i egen regi fortsätter precis som tidigare. Verksamheten i övrigt har under 2017 
kännetecknats av normal drift, underhåll och förvaltning.

Reningsverkets funktion och miljöpåverkan
I samband med haveriet i pumpstationen Kolbacken breddades ut i den intilliggande våtmarken. Utförda 
provtagningar visar inga onormala värden. Miljöpåverkan i övrigt sker i huvudsak genom utsläpp av renat 
avloppsvatten i Nämdöfjärden. Månatliga provtagningar genomförs i reningsverket på inkommande och 
utgående avloppsvatten. Det renade avloppsvattnet klarar de krav som ställs av myndigheterna, dvs högsta 
koncentration av nedbrytbara organiska ämnen och fosfor. I kraven ingår också att bolaget ska genomföra 
årliga provtagningar av vattnet i Nämdöfjärden. Provtagning under 2017 visar ingen miljöpåverkan.

Ekonomisk översikt                                           2017-12-31     2016-12-31     2015-12-31      2014-12-31     2013-12-31
Nettoomsättning, kkr 4 990 4 986 4 986 4 986 4 993
Res efter fin. poster, kkr 578 235 333 167 -484
Balansomslutning, kkr 10 490 11 256 11 930 13 164 14 131
Soliditet, % 60,9 52,8 48,3 41,8 38,0

Eget kapital                                                                             Aktiekapital                Reservfond        Fritt eget kapital
Vid årets början 762 000 3 797 709 815 710
Årets resultat                                                                                   320     726
Vid årets slut 762 000 3 797 709 1 136 436

Resultatdisposition                                                                                                                             Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 815 710
årets resultat          320     726
Totalt 1 136 436

disponeras för
balanseras i ny räkning       1     136     436
Summa 1 136 436

Företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande bokslutskommentarer.

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

Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

Nettoomsättning (Brukningsavgifter) 4 990 800 4 985 600
Övriga intäkter          372     577                            17     107

5 363 377 5 002 707

Rörelsens kostnader
Tillsyns-, underhålls och driftskostnader -2 513 168 -2 427 945
Övriga externa kostnader 1 -459 059 -507 537
Personalkostnader 2 -373 445 -401 063
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar     -1     334     598                      -1     334     598
Rörelseresultat 683 107 331 564

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 1 419 3 968
Räntekostnader och liknande kostnader        -106     785                         -100     733
Resultat efter finansiella poster 577 741 234 799

Bokslutsdispositioner 3          -165     018                         -232     800
Resultat före skatt 412 723 1 999

Skatt på årets resultat -91 997 -1 273
                                                        

Årets resultat 320 726 726

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

Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark 4 1 1
Pumpstationsbyggnader 5 6 433 144 7 117 160
Pumpstations- och reningsverksutrustning 6 965 054 1 348 601
Maskiner och inventarier 7                        -                                     -

7 398 199 8 465 762

Summa anläggningstillgångar 7 398 199 8 465 762

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 20 000 17 356
Övriga kortfristiga fordringar 221 671 138 172
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 374 158 235 700

615 829 391 228

Kassa och bank 2 476 277 2 398 707

Summa omsättningstillgångar 3 092 106 2 789 935

SUMMA TILLGÅNGAR 10 490 305 11 255 697

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (762 aktier) 762 000 762 000
Reservfond 3 797 709 3 797 709

4 559 709 4 559 709

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 815 710 814 984
Årets resultat 320 726 726

1 136 436 815 710

Summa eget kapital 5 696 145 5 375 419

Obeskattade reserver
Avskrivning över plan 751 426 725 800
Periodiseringsfonder 139 392 -

890 818 725 800

Långfristiga skulder 8
Skulder till kreditinstitut 1 871 451 3 192 447

1 871 451 3 192 447

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8 1 320 996 1 320 996
Leverantörsskulder 347 104 233 393
Skatteskulder 93 270 1 352
Övriga kortfristiga skulder 39 085 53 355
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 231 436 352 935

2 031 891 1 962 031

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 490 305 11 255 697

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

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper, vilka är oförändrade i jämförelse med föregående år, 
anges nedan. Investeringar i projekt redovisas som "Pågående nyanläggningar" fram till dess projekten har 
slutförts. Därefter sker omklassificering till lämplig balanspost och planenlig avskrivning påbörjas.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade 
och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar                                                                                                                                % per år
Materiella anläggningstillgångar:
-Pumpstationsbyggnader 5
-Pumpstation- och reningsverksutrustning 10
-Maskiner och inventarier 20
-Datautrustning 30

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som 
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Noter

Not 1  Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2017-01-01- 2016-01-01-
                                                                                                                               2017-12-31               2016-12-31
Finnhammars Revisionsbyrå
Revisionsarvode            34     500                       34     100
Summa 34 500 34 100

Not 2  Anställda och personalkostnader

Personal 2017-01-01- 2016-01-01-
                                                                                                                               2017-12-31               2016-12-31
Medelantal anställda                        1                                    1
Totalt 1 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2017-01-01- 2016-01-01-
                                                                                                                               2017-12-31                2016-12-31
Arvoden styrelse och VD 290 470 307 419
Sociala kostnader 82 975 86 569
Utbildning och övriga kostnader                      -                         7     075
Summa 373 445 401 063

Ersättning till VD har utgått med 168 324 kr (163 419 kr).

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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Not 3  Bokslutsdispositioner 2017-01-01- 2016-01-01-
                                                                                                                               2017-12-31               2016-12-31
Förändring av periodiseringsfond 139 392 -
Förändring avskrivningar utöver plan                                                                              25     626                     232     800
Summa 165 018 232 800

Not 4  Mark                                                                                                             2017-12-31               2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden: 1 1

Mark har inte åsatts taxeringsvärde

Not 5  Pumpstationsbyggnader                                                                            2017-12-31               2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början     13     680     326                13     680     326

13 680 326 13 680 326
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -6 563 166 -5 879 150
-Årets avskrivning enligt plan         -684     016                    -684     016

     -7     247     182                 -6     563     166
Redovisat värde vid årets slut 6 433 144 7 117 160

Not 6  Pumpstations och reningsverksutrustning                                              2017-12-31               2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 9 805 543 9 805 543
-Nyanskaffningar          267     035                                  

10 072 578 9 805 543
Ackumulerade avskrivningar enligt plan 
-Vid årets början -8 456 942 -7 806 360
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden         -650     582                    -650     582

     -9     107     524                 -8     456     942
Redovisat värde vid årets slut 965 054 1 348 601

Not 7  Maskiner och inventarier                                                                            2017-12-31               2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början          391     173                     391     173

391 173 391 173
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början         -391     173                    -391     173

        -391     173                    -391     173
Redovisat värde vid årets slut - -

Not 8  Långfristiga skulder                                                                                   2017-12-31               2016-12-31
Följande belopp förfaller till betalning senare än  fem år efter balansdagen
 Skulder till kreditinstitut                      -                                 -
Totalt - -

Följande belopp förfaller till betalning mellan ett  och fem år efter balansdagen
 Övriga skulder till kreditinstitut       1     871     451                  3     192     447
Totalt 1 871 451 3 192 447

Not 9  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                        2017-12-31               2016-12-31
Upplupet revisionsarvode 35 000 35 000
Upplupna kostnader 182 436 305 935
Förutbetalda intäkter            14     000                       12     000

231 436 352 935

Not 10  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut                                                                                   
Nyemission med fyra stycken aktier till brukare som inte tidigare är aktieägare pågår och kommer att 
slutföras under våren.

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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REVISIONSBERÄTTELSE
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Verksamhetsberättelse 2017

Ett totalhaveri i pumpstation Kolbacken har inneburit bräddning av orenat avloppsvatten. I 
samband med reparationsarbetet beslutades att tillföra utrustning för nöddrift i 
pumpstationens backventiler så att sannolikheten för liknande haveri minskas dramatiskt. 
Pumpstationen är återställd till full normal drift.
Bolagets verksamhet i övrigt kännetecknas av normal drift, underhåll och förvaltning.

Processdata för reningsverket
Reningsverket tog under 2017 emot 241 454 m3 avloppsvatten, av vilket ca 50% kommer 
från Långviksområdet. Avloppsvattnet renades till utsläppsvärden under de nivåer som 
tillståndsmyndigheten kväver.

Tillflödet i 1 000 m3 till reningsverket de senaste åren:
År            2007           2008           2009           2010           2011           2012           2013          2014           2015           2016           2017
Tillflöde 466 436 422 286 281 386 249 287 212 234 241

Flödet till reningsverket har varit efter omständigheterna normalt.
Totalt har 178 m3 bräddats under året. Under 2016 bräddades 53 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 månad.

Bland ärenden som behandlats i styrelsen kan särskilt nämnas:
 ekonomisk uppföljning (bl a kundfordringar), miljöuppfyllelse och genomgång av 

den tekniska funktionen vid varje möte,
 frågor kring kommunens utökade VA-installationer och vattensituationen i Långvik,
 frågor kring nya avtal.

Bolagets ekonomi
Vad gäller årets resultat hänvisas till årsredovisningen. Den ekonomiska bilden för bolaget 
är god. Likviditeten är tillfredsställande. Årets resultat är positivt och har gett utrymme för 
överavskrivningar och avsättning till periodiseringsfond.

Bolagets verksamhet ska ske till självkostnad. Resultaten varierar över åren. För 2017 
blev resultatet oväntat stort bl a pga nya anslutningar, haveriet och försäkringsersättning. 
För att kunna justera resultatet sent på året kommer rutiner för detta att tas fram.

Under 2017 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.

Styrelsens seminarium i juni ägnades åt att uppdatera riskbedömningen.

Kostnaderna för bolaget stiger. Minskade räntekostnader, tack vare amorteringar och 
räntenivå, bidrar till att täcka upp för kostnadsökning.

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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Miljöuppfyllelse
Värmdö kommun har tillsynsansvaret för bolagets verksamhet. En årlig miljörapport 
registreras i SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen. Data som läggs in i SMP kan läsas
av Värmdö kommun, Länsstyrelsen med flera och ligger till grund för EU-rapportering. 
Tillsynsbesök gjordes av kommunen två gånger 2017. Löpande kontakt hålls med 
kommunen och incidenter rapporteras.

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. 
Mätvärden för 2017 visar ingen miljöpåverkan.

Viktigaste kraven på utgående renat vatten i tillståndet är reducering av syreförbrukande 
partiklar (BOD7) till under 10 mg/l och innehållet av fosfor (P) till under 0,3 mg/l.

Nedanstående diagram visar måluppfyllelsen för 2017 och att ställda krav inte överstigs.

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

Ledningsnätet
Bolagets anläggningar åtgärdas kontinuerligt och underhålls enligt plan. Ledningsnätet 
inspekteras via filmning och underhåll utförs med ledning av de resultat inspektionen ger.

Under 2017 har inspektion och åtgärder bland annat utförts på:
Björnö: Slingerstigen och Malmvägen
Långvik: Snösvängen och Långgårdsvägen

Miljöhänsyn och energianvändning
Bolaget är ålagt, i tillstånd för sin verksamhet, att i alla lägen ta största möjliga hänsyn till 
miljön. Vid återställande av pumpstation Kolbacken har detta tagits i beaktande i största 
möjliga utsträckning.
Så stor andel som möjligt av bolagets kommunikation med aktieägare/brukare sker 
elektroniskt.

Avlopp från källarvåning
Information har samlats in i samband med nya brukaravtal. Resultatet kommer att 
sammanställas och ligga till grund för eventuellt åtgärdande.

Attefallshus
Information har samlats in i samband med nya brukaravtal. Resultatet kommer att 
sammanställas och redovisas. Det kan eventuellt förändra den praktiska tillämpningen av 
taxan, vilket kommunens taxa redan gör.

Utvidgning verksamhetsområde
Tre fastigheter har inkopplats till bolagets nät och infogats i verksamhetsområdet.

”Oallmänförklaring” - drift i egen regi
Arbetet med att få in alla nya avtal tar tid och är inte slutfört. Med en fastighetsägare har 
träffats avtal om att ägd fastighet inte längre anses som ansluten. I övrigt sker drift precis 
lika tidigare.

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

Druckit lösningsmedel eller färg?
Lämnas annars på miljöstation vid 
kommunens återvinningscentral!
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Verksamhetsplan 2018

Investeringar
Inga investeringar har budgeterats de kommande åren, utan allt klaras med drift och 
underhåll. Behov kommer att uppstå, men har under rådande osäkra förutsättningar inte 
planerats eller budgeterats än. Osäkerheten ligger i hur kommunen kommer att bygga ut 
VA i närområdet och hur brukare i Långvik agerar på det.

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-
kostnader budgeteras till ca 2 950 000 kronor vilket är 268 000 mer än föregående år. 
Förutom en allmän kostnadsökning är det är i första hand nytt avtal för slamhantering som 
gjort att kostnader ökat mer än vanligt.
Underhåll av reningsverk, pumpstationer och ledningsnät är viktigt. Ledningsnätet och 
avloppsbrunnar prioriteras då omfattande inläckage av dagvatten fortfarande kan 
konstateras och åtgärdande antas ge kostnadsminskningar.

Administration
De administrativa kostnaderna, kontorsmateriel, försäkringar, redovisningstjänster, 
revision, konsulter mm är lägre jämfört med föregående år och upptas till 450 000 kronor. 
Detta beror till största del på försäkringsupphandling som sänkt premierna.

Sena betalningar och delbetalningar tar alltför mycket tid. Fakturor skickas i första hand via
e-post. Delbetalningar sköts i egen regi. För att ytterligare effektivisera undersöks 
möjlighet till e-faktura.

Personal
Här redovisas kostnaderna för vd, styrelsens arvoden, sammanträdesersättningar och 
arbetsgivaravgifter.

Nivån motsvarar med uppräkning i stort budget 2017 och uppgår till 414 000 kronor.

Avskrivningar och finansiella kostnader och intäkter
Avskrivningar följer avskrivningsplan och uppgår till 1 388 000 kronor. Avskrivning ökar 
2018 pga investering i Kolbacken. Räntekostnaden för bolagets investeringslån minskas 
tack vare amorteringar. Marginal finns i beräkningen av räntekostnad i det fall räntenivån 
oväntat skulle höjas. Ränteintäkter är pga det rådande ränteläget obefintliga. 
Amorteringarna under 2018 uppgår till 1 321 000 kronor, dvs samma belopp som under 
2017. Låneskulden per den 31 december 2017 uppgår till 3 192  447 kronor. Lånet 
slutbetalas i april 2020. Räntenivån för blancolånet uppgår 15 februari 2018 till 2,771%.

Brukningsavgift
Bolagets verksamhet finansieras av avgifter som ska motsvara självkostnad. Sedan 2013 
är brukningsavgiften 8 000 kronor inkl moms. I kalkylen nedan kvarligger avgiftsnivån 
oförändrad fram till och med 2020. Utrymme finns för negativa resultat bl a pga 
överavskrivningar som snart måste lösas upp.

Styrelsen önskar också ett bemyndigande att kunna fatta beslut om rabatt på 
brukningsavgiften i det fall ett enskilt års avgifter kraftigt avviker från självkostnad.

Antaganden och förutsättningar i perspektivet fram till och med 2020 är kostnadsökningar 
på 3% per år, inga investeringar, avskrivningar minskar, räntenivån är fortsatt låg samt att 
lånet amorteras enligt plan.

Inga investeringar har budgeteras. Ökning av antalet brukningsavgifter tack vare nya 
anslutningar.

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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Sammanfattning av bolagets ekonomi

Budget 2018 med perspektiv 2020 (belopp i tkr)

Utfall Budget Budget Perspektiv
År 2017 2018 2019 2020

Intäkter
Brukningsavgifter 4991 4998 5005 5005 5005
Övriga intäkter 372 7 7 7 7
Summa intäkter 5363 5005 5012 5012 5012

Kostnader
Drift, underhåll 2512 2682 2950 3038 3129
Administration 460 505 450 464 478
Personal 373 397 414 426 439
Delsumma 3345 3584 3814 3928 4046

Avskrivningar 1 335 1334 1388 1266 1052
Räntenetto 105 111 100 53 2
Summa kostnader 4785 5029 5302 5247 5100

Resultat (före skatt) 578 -24 -290 -235 -88

Fokusområden 2018

Förutom att hålla noga koll på kommunens utbyggnadsplaner avseende VA, inga nya 
fokusområden under året, utan fortsättning och slutförande av tidigare.

Ledningsnätet
Bolagets anläggningar åtgärdas kontinuerligt och underhålls enligt plan. Ledningsnätet 
inspekteras via filmning och underhåll utförs med ledning av de resultat inspektionen ger.

Under 2018 planeras inspektion mm på:
Björnö Krokholmsvägen och Lillskärsvägen.
Långvik Kolbacksvägen, Kolstigen och Fåruddsvägen

Med avloppsvattnet kommer tyvärr många främmande föremål som strumpbyxor och 
engångstorktrasor av bra kvalitet. Information om vad som får spolas ner i toaletten 
framförs så snart tillfälle ges. Observera att det är stor skillnad på toalettpapper och annat 
torkpapper samt trasor.

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

Överbliven medicin?
Lämna tillbaka till ett apotek!
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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. Arbetet för minskad användning av el och kemikalier fortsätter. Vid planerat utbyte 
av armaturer på reningsverket kommer ny LED-belysning att installeras.
Så stor andel som möjligt av bolagets kommunikation med aktieägare/brukare ska ske 
elektroniskt. Anmäl gärna e-post om detta inte redan är gjort!

Avlopp från källarvåning – slutförs efter sammanställning av insända uppgifter
Läs med i årsredovisningen för 2016.

Ägare till fastigheter med avlopp i källare ombeds kontakta bolaget för att utreda 
möjliga åtgärder. Uppgifter inlämnade i samband med nytt avtal.

Attefallshus – slutförs efter sammanställning av insända uppgifter
Läs mer i årsredovisningen för 2016.

Ägare till fastigheter med fler bostadsenheter bör meddela bolaget för att 
omfattningen ska klargöras. Uppgifter inlämnade i samband med nytt avtal.

Utvidgning verksamhetsområde
Det finns endast några få kvarvarande fastigheter i närheten av bolagets 
verksamhetsområde som inte har löst sin avloppshantering på annat sätt.
En sista genomgång ska göras under året.

”Oallmänförklaring” - drift i egen regi
Verksamheten fortsätter precis som tidigare bara med skillnaden att nu krävs avtal.
Arbetet med att få in alla avtal ska slutföras under året.

Kommunens VA-utbyggnad
Bolaget har god kontakt med kommunen och styrelsen följer noga kommunens 
förehavanden kring VA-utbyggnad.

Mycket händer fort och oväntat. Från att inte ha varit i närheten av att vara ett 
förändringsområde med planerad utbyggnad av kommunalt VA kommer nu sannolikt 
ledningar till Skälsmara att förläggas längs Björkviksvägen fram till Långvik.

Utbyggnaden samordnas med nyanläggning av cykelbana till Björkvik. Den utbyggnaden 
fanns inte med i översiktsplanen.

Ingarö-Långviks samfällighetsförening, ILS, har ansökt, och fått godkänt av kommunen, för
anslutning av föreningens färskvattennät till kommunens nät.

Därutöver har ILS ställt krav hos Länsstyrelsen om ändrat huvudmannaskap för VA så att 
kommunen ska föreläggas att ansluta samtliga fastigheter i Långvik till kommunalt VA.

Kommunen har, via jurist, till Länsstyrelsen svarat på detta krav vilket även BLAAB 
kommer att göra.

För att få fakta direkt från tjänstemän och politiker planerar styrelsen att ordna ett 
informationsmöte för bolagets aktieägare/brukare under april månad.

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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Motion
Motion till BLAAB:s årsstämma 2018

ANGÅENDE ATT KOMMUNENS PÅGÅENDE ARBETE ATT LÄGGA NER KOMMUNAL 
AVLOPPPSLEDNING TILL LÅNGVIK HOTAR BLAAB:s EXISTENS

Inledning
Vid kontakterna med BLAAB har jag fått uppfattningen att kommunens nya beslut att bygga ut både vatten och avlopp 
till Långvik inte är någon fråga som styrelsen känner oro eller ansvar för.

Är det så finner jag det mycket uppseendeväckande. Detta eftersom en VA-utbyggnad till Långvik kommer att beröra 
ungefär hälften av BLAAB:s delägare på ett sätt som hotar avloppsbolagets existens eller kan medföra mycket kraftiga 
avgiftshöjningar för kvarvarande fastigheter. Ingen information om avloppsplanerna finns på bolagets hemsida eller har 
på annat sätt gått ut till BLAAB:s medlemmar.

En utbyggnad av kommunalt VA kommer också att medföra att det blir möjligt och från kommunens synpunkt då också
önskvärt att exploatera vårt område för större nybebyggelse långt tidigare än annars hade blivit fallet. En utbyggnad 
strider också mot kommunens gällande översiktsplan.

Bakgrund
Vissa fastigheter i Långvik har i dag dålig dricksvattenkvalitet på grund av dåliga vattenledningar och skulle behöva ett 
bättre dricksvatten. En begäran från Ingarö-Långviks samfällighetsförening om att man ville få tillgång till kommunalt 
dricksvatten i samband med att den beslutade cykelvägen byggs skickades till kommunens tekniska kontor 2017. 

Tekniska nämnden frågade då BLAAB hur man såg på förslaget att lägga ner även avlopp till Långvik. Det verkar som 
om styrelsen då avstyrkte avloppsanslutning eftersom kommunen enbart tillstyrkte en utbyggnad för kommunalt vatten. 

Vad som inte framkommit är att kommunen enbart avser att dra vattenledningen fram till samfällighetsgränsen och där 
erbjuda påkoppling. Ombyggnaderna av det dåliga dricksvattennätet inne i Långvik kommer Långviksborna alltså 
själva få bekosta. 

En billigare lösning på dricksvattenfrågan borde därför först undersökas. Vid kontakter med kommunen har de tagit upp
att en dragning från Skälsmarasidan skulle kunna vara möjlig.

Under hösten 2017 beslutade tekniska nämnden plötsligt utan beredning att man ändå skulle lägga ner även kommunalt 
avlopp till Långvik. Det innebär en tvingande kostnad för alla fastigheter i Långvik på i storleksordningen 250 000- 350
000 kronor per fastighet, vare sig man ansluter sig till avloppsledningsnätet eller inte.

Problemet för BLAAB
Om kommunen ansluter Långvik till ett kommunalt avloppsnät som fastigheterna i Långvik då hakar på, eftersom de 
ändå får betala, så kommer också Björnömalmen - Klacknäset-Idalen att påverkas. När grovt räknat hälften av 
abonnenterna faller bort för BLAAB så återstår att mycket kraftigt höja avgifterna eller gå i konkurs. Om bolaget går i 
konkurs tvingas kommunen ta över driften för att säkra en sanitär acceptabel lösning för resterande områden. Vi lär 
enligt kommunen då få in en hel krona till konkursboet.

På några års sikt kommer kommunen i så fall säkerligen ändå vilja tvångsansluta resterande fastigheter på Björnö-
Malmen-Klacknäset-Idalen till ett fortsatt utbyggt kommunalt VA-nät för att kunna lägga ner driften av 
avloppsreningsverket. Alla de fastigheter som redan har såväl fungerande avlopp som bra dricksvatten kommer att 
tvingas betala dyrt för något man inte alls behöver.

Yrkande:
- att styrelsen noggrant redovisar för årsstämman hur man har agerat i frågan om utbyggnad av kommunalt avlopp till 
Långvik.
- att styrelsen på hemsidan löpande ska informera om vad som händer i frågan.

Kommentar:
Eftersom motionstiden löper ut den 31 januari måste jag nu skriva den här motionen. Förhoppningsvis kommer 
styrelsen till årsstämman att ha agerat i frågan på ett sådant sätt att motionens syfte då har uppfyllts. I nästa vecka 
kommer avloppsledningen och cykelbanan att komma ut i lokalmedia vilket kanske kan hjälpa till att lyfta fram frågan i
offentlighetens ljus.

Med vänlig hälsning

Svante Lundquist
Vargstigen 5
134 67 Ingarö

sv.lundquist@telia.com

2018-01-27

Motionen redigerad layoutmässigt för att få plats på en sida.
Förslag till BESLUT finns på sida 19.

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

mailto:sv.lundquist@telia.com
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Beslutspunkter

Arvoden styrelse och revisorer
Styrelsen föreslår stämman besluta arvoden för styrelse och revisorer enligt valberedningens förslag.

Arvode valberedning
Styrelsen föreslår stämman besluta arvode för varje medlem i valberedningen om 4,8% av gällande 
prisbasbelopp.

Val styrelse och valberedning
Styrelsen föreslår stämman besluta att:

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

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

 som revisorer för tiden fram till slutet av bolagsstämman 2019 välja:
Oscar Westerlund, auktoriserad revisor
Mikael Larsson, godkänd revisor

 som revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av bolagsstämman 2019 välja:
Malin Markham, auktoriserad revisor
Cajsa Marcelius, auktoriserad revisor

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Styrelsen föreslår stämman besluta att:

 godkänna verksamhetsberättelse för 2017 samt
 fastställa verksamhetsplan för 2018 och
 anta fokusområden för styrelsens arbete 2018.

Taxor och avgifter
Styrelsen föreslår stämman besluta att:

 brukningsavgiften för 2018 uttas med 8 000 kronor inkl moms,
 anläggningsavgifterna för 2018 uppgår till oförändrade belopp jämfört med 2017:

 framdragning av serviceledning till anslutningspunkt 34 300 kronor,
 avgift för upprättande av förbindelsepunkt 19 500 kronor och
 avgift för bostadsenhet 36 600 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om rabatt på brukningsavgiften
Styrelsen föreslår stämman besluta att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästkommande årsstämma
kunna ge rabatt på brukningsavgiften för samtliga anslutna fastigheter med maximalt 1 000:- inkl moms per 
fastighet.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen föreslår stämman besluta att bemyndiga styrelsen, för tiden intill nästkommande årsstämma, 
besluta om nyemission av aktier enligt följande:

 Storlek Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 10 000 kronor.
 Aktieslag Ökning av aktiekapitalet sker genom emission av högst 10 aktier.
 Teckningsrätt Rätt att teckna ny aktie har, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, 

endast ägare till fastighet inom bolagets verksamhetsområde, vilken ansluts till 
bolagets anläggningar eller som redan är ansluten men vars ägare inte redan är
aktieägare i bolaget. Teckningsrätt endast för en aktie per fastighet.

 Samtyckesförbehåll De nya aktierna ska omfattas av i § 14 bolagsordningen intaget förbehåll om att 
en aktieägare ska ha rätt att lösa en aktie som har övergått till ny ägare.

 Kurs Tecknings- och emissionskurs ska motsvara aktiernas kvotvärde (1 000 kronor).
 Betalning Betalning för aktie ska ske kontant.

Motion
Styrelsens uppdrag är uppfylla bolagets ändamål att äga och driva en avloppsanläggning med ledningsnät 
och avloppsreningsverk inom Ingarö. På hemsidan publiceras kontinuerligt så mycket information om bolaget
som möjligt. För att säkerställa att information om bolagets framtida verksamhet med hänsyn till kommunens 
VA-utbyggnad når som många som möjligt kommer en särskild dragning att göras på årets stämma som 
redovisar styrelsens agerande. Dessutom kommer ett speciellt informationsmöte att hållas under april månad
med inbjudna representanter för kommunens tjänstemän och politiker.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen anses besvarad.

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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Valberedningens förslag till årsstämman 2018

Ledamöter
Per Borg kvarstår till årsstämman 2019
Helena Claesson kvarstår till årsstämman 2020
Thomas Johansson nyval till årsstämman 2021
Jan Kristiansson kvarstår till årsstämman 2019
Lennart Lagerström omval till årsstämman 2021
Sören Löwgren kvarstår till årsstämman 2020
Kjell de Meijere omval till årsstämman 2021

Suppleanter
Lars Claesson kvarstår till årsstämman 2019
Roland Iserman nyval till årsstämman 2021
Viktor Jonerin kvarstår till årsstämman 2020

Willy Jelbe, har flyttat från Långvik till Gustavsbergs hamn, och lämnar styrelsen.
Thomas Johansson uppgraderas från suppleant till ordinarie ledamot.
Roland Iserman är ny suppleant.

Valberedning för ett år
Bo Biguet, sammankallande
Göran Lindström

Styrelsens sammansättning och arvoden
Valberedningen föreslår stämman att:

 styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter samt
 styrelsens arvoden baseras på det av SCB publicerade prisbasbeloppet.

För 2018 är det 45 500:-.
- för styrelsen utgår ett fast arvode om ett (1) prisbasbelopp att fördelas så att 
ordförande erhåller 25% och övriga ordinarie ledamöter, förutom verkställande 
direktören, delar på resten.
- arvode med 1,2% av ett prisbasbelopp per styrelsemöte där ledamot/suppleant 
varit närvarande,
- arvode med 1,2% av ett prisbasbelopp för möte med arbetsgrupp där 
ledamot/suppleant deltagit och
- arvode med 0,6% av ett prisbasbelopp per timme för särskilda uppdrag beslutade 
av styrelsen.

 revisor arvoderas mot löpande räkning och efter redovisad tidsåtgång.

På arvoden tillkommer lagstadgade arbetsgivaravgifter.

För valberedningen
Bo Biguet, sammankallande
Göran Lindström

Vid intresse för att delta i styrelsens arbete kontakta valberedningen!

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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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 drift/jour på telefon 070-571     40 18.
Formulär för felanmälan finns även 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.

www.blaab.com

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

Enda sättet för räkskal att hamna i 
toaletten är om räkorna ätits hela! 

 

http://www.blaab.com/
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	Miljöuppfyllelse Värmdö kommun har tillsynsansvaret för bolagets verksamhet. En årlig miljörapport registreras i SMP, Svenska Miljörapporteringsportalen. Data som läggs in i SMP kan läsas av Värmdö kommun, Länsstyrelsen med flera och ligger till grund för EU-rapportering. Tillsynsbesök gjordes av kommunen två gånger 2017. Löpande kontakt hålls med kommunen och incidenter rapporteras.
	Miljöhänsyn och energianvändning Bolaget är ålagt, i tillstånd för sin verksamhet, att i alla lägen ta största möjliga hänsyn till miljön. Vid återställande av pumpstation Kolbacken har detta tagits i beaktande i största möjliga utsträckning. Så stor andel som möjligt av bolagets kommunikation med aktieägare/brukare sker elektroniskt.
	Avlopp från källarvåning Information har samlats in i samband med nya brukaravtal. Resultatet kommer att sammanställas och ligga till grund för eventuellt åtgärdande.
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