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Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Björnö-Långviks Avlopps AB (publ), 556497-3948, kallas till årsstämma
torsdagen den 21 mars 2019 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 21 februari 2019
Styrelsen

Släng skräp i en papperskorg.
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Förslag till dagordning





















Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman
Val av sekreterare vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två personer att, jämte ordföranden, justera stämmans protokoll och tillika
vara rösträknare
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
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
Fastställande av arvoden
Val av styrelse
Val av valberedning
Val av revisorer
Beslut om verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Beslut om taxor och avgifter
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om rabatt på brukningsavgift
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Övriga frågor
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 räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

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. 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 trettiotal fastigheter inom verksamhetsområdet bytt ägare.
Väsentliga händelser under året
I verket har utrustning för jonisering installerats för att eliminera farliga gaser och lukt, vilket ska förbättra
både arbetsmiljön inomhus och miljön utanför verket.
Brott vid Långviksvägen på tryckledning från Sjöstugans pumpstation uppmärksammades och åtgärdades
skyndsamt. Brottet kan ha varit under en längre tid, vilket ledde till viss uppmärksamhet i media. Tyvärr
skadades en färskvattenledning i samband med återställandet.
Det långvariga samarbetet med entreprenörer för teknik och drift har sagts upp inför årsskiftet och ny
entreprenör kommer att anlitas under 2019.
Verksamheten i övrigt har 2018 kännetecknats av normal drift, underhåll och förvaltning.
Brukningsavgiften för 2018 har per anslutning rabatterats med 400 kr, inkl moms, genom avdrag på
kommande faktura. Avsättning har gjorts med 300 000 kr till fond för kommande avveckling.
Reningsverkets funktion och miljöpåverkan
I samband med brottet på tryckledningen breddades från pumpstation Sjöstugan vid två tillfällen.
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 2018 visar ingen miljöpåverkan.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

2018-12-31
4 759
269,0
9 091
68,0

2017-12-31
5 182
578,0
10 490
60,9

2016-12-31
4 986
235,0
11 256
52,8

2015-12-31
4 986
333,0
11 930
48,3

Aktiekapital
762 000

Reservfond
3 797 709

762 000

3 797 709

Belopp i kkr
2014-12-31
4 986
167,0
13 164
41,8

Eget kapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

Fritt eget
kapital
1 136 436
9 830
1 146 266

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 146 266, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr
1 146 266
1 146 266

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.

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

Not

Nettoomsättning (Brukningsavgifter)
Övriga intäkter

Rörelsens kostnader
Tillsyns-, underhålls- och driftkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

2

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

3

2018-01-012018-12-31

2017-01-012017-12-31

4 759 041
36 292
4 795 333

5 182 158
181 219
5 363 377

-3 203 793
-354 128
-404 174

-2 513 168
-459 059
-373 445

-1 031 305
-198 067

-1 334 598
683 107

1 559
-72 453
-268 961

1 419
-106 785
577 741

283 206
14 245

-165 018
412 723

-4 415

-91 997

9 830

320 726

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

Not

2018-12-31

2017-12-31

4
5
6

5 749 133
617 761
6 366 894

6 433 145
965 054
7 398 199

6 366 894

7 398 199

13 905
275 828
313 981
603 714

20 000
221 671
374 158
615 829

Kassa och bank

2 120 664

2 476 277

Summa omsättningstillgångar

2 724 378

3 092 106

SUMMA TILLGÅNGAR

9 091 272

10 490 305

762 000
3 797 709
4 559 709

762 000
3 797 709
4 559 709

1 136 436
9 830
1 146 266

815 710
320 726
1 136 436

5 705 975

5 696 145

468 220
139 392
607 612

751 426
139 392
890 818

300 000
300 000

-

-

1 871 451
1 871 451

1 320 451
413 786
96 412
46 306
600 730
2 477 685

1 320 996
347 104
93 270
39 085
231 436
2 031 891

9 091 272

10 490 305

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Pumpstationsbyggnader och mark
Pumpstations- och reningsverksutrustning
Maskiner och inventarier

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder
Avsättningar
Övriga avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
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
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Utgifter för nedmontering, bortforsling eller återställande av plats räknas inte in i anskaffningsvärdet för en
materiell anläggningstillgång. I stället redovisas en avsättning successivt över tillgångens nyttjandeperiod.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för
löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Om tillämpligt.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.
Materiella anläggningstillgångar
-Pumpstationsbyggnader
-Pumpstations- och reningsverksutrustning
-Maskiner och inventarier

% per år
5
10
20
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Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Medeltal anställda
Totalt

2018-01-01- 2017-01-012018-12-31 2017-12-31
1
1
1

1

Not 3 Bokslutsdispositioner
Förändring avskrivning utöver plan
Periodiseringsfond, årets avsättning
Summa

2018-01-01- 2017-01-012018-12-31 2017-12-31
-283 206
25 626
139 392
-283 206

165 018

Not 4 Pumpstationsbyggnader och mark
2018-12-31

2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Vid årets slut

13 680 327
13 680 327

13 680 327
13 680 327

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut

-7 247 182
-684 012
-7 931 194

-6 563 166
-684 016
-7 247 182

5 749 133

6 433 145

1

1

Redovisat värde vid årets slut
Varav mark

Not 5 Pumpstations- och reningsverksutrustning
2018-12-31

2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Vid årets slut

10 072 578
10 072 578

9 805 543
267 035
10 072 578

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning
Vid årets slut

-9 107 524
-347 293
-9 454 817

-8 456 942
-650 582
-9 107 524

617 761

965 054

2018-12-31

2017-12-31

391 173
391 173

391 173
391 173

-391 173
-391 173

-391 173
-391 173

-

-

2018-12-31
35 000
287 970
245 760
32 000
600 730

2017-12-31
35 000
182 436
14 000
231 436

Redovisat värde vid årets slut

Not 6 Maskiner och inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupet revisionsarvode
Upplupna kostnader
Avgiftsrabatter
Förutbetalda intäkter
Summa

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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Underskrifter
Ingarö 2019-01-24

Jan Kristiansson
Styrelseordförande

Kjell de Meijere
Verkställande direktör

Sören Löwgren

Thomas Johansson

Per Borg

Lennart Lagerström

Helena Claesson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-

Oscar Westerlund
Auktoriserad revisor

Mikael Larsson
Godkänd revisor
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Revisonsberättelse
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Verksamhetsberättelse 2018
Ett brott på tryckledningen från Snösundets pumpstation har inneburit bräddning av orenat
avloppsvatten vid två tillfällen. I samband med reparationsarbetet skadades en
färskvattenledning. Läckan lagades snabbt. Tecken på läckan rapporterades av en
fastighetsägaren som en längre tid uppmärksammat markproblem vid sin tomt. Tiden kan
ha uppgått till 10 år. Denna möjliga tidsutdräkt på läckan gjorde att problemet
uppmärksammades i media.
Bolagets verksamhet i övrigt kännetecknas av normal drift, underhåll och förvaltning.
Processdata för reningsverket
Reningsverket tog under 2018 emot 261 796 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 2018
Tillflöde
466 436 422 286 281 386 249 287 212 234 241 262
Flödet till reningsverket har varit efter omständigheterna normalt. Totalt har 301 m 3
bräddats under året, varav 241 m3 i samband med skadan på tryckledningen. Under 2017
bräddades 178 m3.
Utloppet från reningsverket mynnar ca 300 meter utanför Klacknäset på 28 meters djup.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft nio 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 Länsstyrelsen kommande beslut samt kommunens plan kring cykelbana
till Björkvik och samtidiga framdragande av VA,
➢ frågor kring entreprenörer för teknik och drift.
Bolagets ekonomi
Vad gäller årets resultat hänvisas till årsredovisningen. Bolagets ekonomi är god liksom
likviditeten. Årets resultat är positivt, vilket gett möjlighet till rabatt på brukningsavgiften
med SEK 400, inkl moms, för varje brukare. Avsättning har dessutom gjorts med
KSEK 300 till en fond för kommande avveckling.
Bolagets verksamhet ska ske till självkostnad. Resultaten varierar över åren. Rutinen att
kunna ge rabatt på brukningsavgiften för att kunna anpassa resultatet kommer
förhoppningsvis att kunna användas även framledes.
Under 2018 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 hölls i Ingarö föreningshus, varvid de nya lokalerna
förevisades.
Kostnaderna för bolaget stiger. Minskade räntekostnader, tack vare amorteringar och
räntenivå, samt minskande avskrivningar 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 2018. 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 2018 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 2018 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 året har inspektion och åtgärder bland annat utförts på Högholmsvägen,
Idalsvägen, Rönnskärsvägen, Malmvägen, Österleden, Krokholmsvägen, Tallholmsvägen,
Stora gränd, Drakövägen, Slingerstigen och Lillskärsvägen. Vidtagna åtgärder är är i
huvudsak hänförliga till ledningsspolning och rotskärning.
Miljöhänsyn och energianvändning
Bolaget är ålagt, i tillstånd för sin verksamhet, att i alla lägen ta största möjliga hänsyn till
miljön. Kontinuerligt arbetas med åtgärder för att minska energiåtgång och användande av
kemikalier.
Så stor andel som möjligt av bolagets kommunikation med aktieägare/brukare sker
elektroniskt.
I verket har utrustning för jonisering installerats för att eliminera farliga gaser och lukt,
vilket ska förbättra både arbetsmiljön inomhus och miljön utanför verket.
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.

Druckit lösningsmedel eller färg?
Lämnas annars på miljöstation vid
kommunens återvinningscentral!
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Verksamhetsplan 2019
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.
Länsstyrelsen Stockholm har 2019-01-22 beslutat att avskriva ärendet “Tillsyn enligt lag
om allmänna vattentjänster för området Ingarö-Långvik i Värmdö Kommun”.
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. Förutom en allmän
kostnadsökning är det är i första hand byte av uttjänt renspress och stor service på
slamcentrifug som gjort att kostnader ökar mer än vanligt. Höjd har också tagits för
kostnader i samband med byte av entreprenör. Beslut om avsättning till fond för
kommande avveckling med KSEK 300 ökar också kostnaderna.
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 högre jämfört med föregående år. Ökning ligger i kostnad för
förbättrad kommunikation till verket och ändrad elförsörjning till pumpen på Slingerstigen.
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 2018.
Avskrivningar och finansiella kostnader och intäkter
Avskrivningar följer avskrivningsplan. Avskrivning minskar 2019 och kommande år tack
vare att investeringar från Steg 3 snart är helt avskrivna. Räntekostnaden för bolagets
investeringslån minskas tack vare normala amorteringar och en extra amortering om
KSEK 500 under 2018. Låneskulden per den 31 december 2018 uppgår till KSEK 1 320.
Lånet slutbetalas under året. Räntenivån för blancolånet uppgår 16 februari 2019 till
3,021%.
Brukningsavgift
Bolagets verksamhet finansieras av avgifter som ska motsvara självkostnad. Sedan 2013
är brukningsavgiften SEK 8 000 inkl moms. I kalkylen nedan kvarligger avgiftsnivån
oförändrad fram till och med 2020. Utrymme finns för negativa resultat.
Styrelsen önskar också ett fortsatt 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 samt att lånet är slutbetalt.
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Sammanfattning av bolagets ekonomi
Budget 2019 med perspektiv 2021 (belopp KSEK)
Utfall
År

Budget

Budget
2019

2018

Intäkter
Brukningsavgifter
Rabatt
Övriga intäkter
Summa intäkter

5005
-246
36
4795

5005

5005

7
5012

Kostnader
Drift, underhåll
Administration
Personal
Delsumma

3204
354
404
3962

Avskrivningar
Räntenetto
Summa kostnader

1031
71
5064

Överavskrivningar
Skatt

-283
4

Resultat

10

Perspektiv
2020
2021

5005
-246

5005
-246

2
5007

4759

4759

2960
450
414
3824

3702
532
424
4658

3186
461
435
4082

3196
465
446
4107

1388
100
5312

859
25
5542

815

648

4897

4755

-77

-193

-26

-458

55

30

-300

Fokusområden 2019
Förutom att hålla noga koll på kommunens utbyggnadsplaner avseende VA, inga nya
fokusområden under året, utan fortsättning och slutförande av tidigare.
Givetvis kommer stort fokus att ligga på att få ny entreprenör på plats.
Ledningsnätet
Bolagets anläggningar åtgärdas kontinuerligt och underhålls enligt plan. Ledningsnätet
inspekteras via filmning och underhåll utförs med ledning av de resultat inspektionen ger.
Under 2019 planeras inspektion av samtliga tryckledningar från pumpstationerna.
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.
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 har LED-belysning installerats. Fortsatt utbyte kommer
också att ske till motsvarande belysning.
Genomgång av anläggningarnas huvudsäkringar ska göras och möjlighet till elbackup
undersökas.
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 mer 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 fastigheter i närheten av bolagets verksamhetsområde som inte
har löst sin avloppshantering på annat sätt. Ingen ytterligare bearbetning kommer att
göras. Närboende är alltid välkomna att höra av sig till bolaget.
”Oallmänförklaring” - drift i egen regi
Verksamheten fortsätter precis som tidigare bara med skillnaden att nu krävs avtal.
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 ledningar
förläggas längs Björkviksvägen fram till Långvik. Utbyggnaden samordnas med
nyanläggning av cykelbana till Björkvik. Den utbyggnaden finns inte med i översiktsplanen.
Skälsmara som tidigare varit ett förändringsområde sägs inte vara det längre.
Ingarö-Långviks samfällighetsförening, ILS, har ansökt, och fått godkänt av kommunen, för
anslutning av föreningens färskvattennät till kommunens nät. Tidplan lite osäker.
Styrelsen för ILS håller på att arbeta fram olika anslutningsalternativ för beslut på
kommande föreningsstämma.
Det krav som ILS ställt hos Länsstyrelsen, om ändrat huvudmannaskap för VA så att
kommunen ska föreläggas ansluta samtliga fastigheter i Långvik till kommunalt VA, har av
Länsstyrelsen avvisats.
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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 2020 välja:
Oscar Westerlund, auktoriserad revisor
Mikael Larsson, godkänd revisor
➢ som revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av bolagsstämman 2020 välja:
Malin Markham, auktoriserad revisor
Cajsa Marcelius, auktoriserad revisor
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
Styrelsen föreslår stämman besluta att:
➢ godkänna verksamhetsberättelse för 2018 samt
➢ fastställa verksamhetsplan för 2019 och
➢ anta fokusområden för styrelsens arbete 2019.
Taxor och avgifter
Styrelsen föreslår stämman besluta att:
➢ brukningsavgiften för 2019 uttas med 8 000 kronor inkl moms,
➢ anläggningsavgifterna för 2019 uppgår till oförändrade belopp jämfört med 2018:
➢ 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.
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Valberedningens förslag till årsstämman 2019
Ledamöter
Per Borg
Helena Claesson
Thomas Johansson
Jan Kristiansson
Lennart Lagerström
Sören Löwgren
Kjell de Meijere

omval till årsstämman
kvarstår till årsstämman
kvarstår till årsstämman
omval till årsstämman
kvarstår till årsstämman
kvarstår till årsstämman
kvarstår till årsstämman

2022
2020
2021
2022
2021
2020
2021

Suppleanter
Lars Claesson
Roland Iserman
Viktor Jonerin

omval till årsstämman
kvarstår till årsstämman
kvarstår till årsstämman

2022
2021
2020

Valberedning för ett år
Göran Lindström, sammankallande
Vakant
Vakant
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 2019 är det 46 500:-.
- 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!
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Ny entreprenör
Från och med 2019-03-31 tar Veolia Sweden AB över ansvaret för teknik och drift. Veolia
arbetar tillsammans med kommuner och företag för att dessa ska få ut så mycket som
möjligt från sina resurser. Fokus ligger på återvinning, vatten, energi och stödtjänster. I
Norden finns Veolia från Trelleborg till Kiruna, Oslo till Helsingfors – med ett nätverk av
lokalkontor däremellan. Fokus ligger på tekniska underhåll och projekt, industrisanering samt verkstadstjänster. I Norden omsätter Veolia 4 miljarder kronor och har
1 400 anställda.
Veolia har över 170 000 anställda över hela världen. Veolia Environnement SA är noterat
på parisbörsen (Euronext: VIE) och 2017 omsatte koncernen 25,1 miljarder Euro.
Veolia startade i Frankrike under mitten av 1800-talet som ett bolag inom
renvattenproduktion och distribution och försåg under många år hela Paris med rent
vatten. Bolaget har breddat sin horisont och arbetar numera med att tillvarata alla möjliga
resurser och är idag världsledande inom såväl vatten som energi och återvinning.
➢ Leverans av dricksvatten till 96 miljoner
människor
➢ Sköter om avloppssystem för 62 miljoner
människor
➢ Sköter om 4 117 dricksvattenanläggningar
➢ Sköter om 2 878 reningsverk
» Läs mer: www.veolia.se
BLAAB välkomnar Veolia och tackar de tidigare ansvariga för teknik och drift!

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 fe.

www.blaab.com
Enda sättet för räkskal att hamna i
toaletten är om räkorna ätits hela!
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