
Björnö-Långviks Avlopps AB

I början av mars gick kallelse till årsstämma ut till samtliga aktieägare via brev eller e-post.
Kallelsen innehöll förslag till dagordning och körschema, med möjlighet att ställa frågor både skriftligen 
och på ett Teams-möte. Styrelsen uppmanar alla att ta del av handlingarna och rösta!

Inför stämman lämnar styrelsen och vd den reviderade årsredovisningen och föreslår stämman taxa, 
budget, utdebitering och annat som det åligger styrelsen, bl a motionssvar. Allt redovisas i den sk 
'bibban'. Motioner kan lämnas fram till ett datum i början av året som fastställs och meddelas av 
styrelsen. I år kom det in två motioner.

Inför den udda stämman i år (som bara genomförs med poströstning enligt det lagstadgade 
körschemat) kom det in en (1) skriftlig fråga. Den frågan har besvarats i 'bibban' och frågeställaren 
känner sig nöjd. För att ytterligare bättra på kommunikationen inbjöds till Teams-möte för att ventilera 
frågor. Av dryga 1 200 aktieägare deltog ÅTTA, förutom bolagets funktionärer.

BLAAB kontrolleras, som alla aktiebolag, av sina aktieägare, vilka dessutom är brukare och alltså 
bolagets kunder. Aktieägarna har genom årsstämman tillsatt en styrelse för att administrera bolaget och
styrelsen har tillsatt en vd för den dagliga administrativa handläggningen. Allt annat är upphandlat. 
Styrelsen svarar mot årsstämman och bolagets kontrollmyndighet, kommunen. Vd svarar inför 
styrelsen. 

Styrelsen:
Årsstämman har valt att ha en relativt stor styrelse. Detta har både historisk och praktisk anledning. 
Historiskt var det viktigt att både Björnö och Långvik var representerade. Det är fortfarande viktigt med 
spridning av styrelseledamöter och suppleanter inom verksamhetsområdet. Sedan är det viktigt att 
styrelsen innehåller en bra blandning av ledamöter för att få olika infallsvinklar belysta.
Det är valberedningens ansvar att tillse att många aspekter vägs in för att få en representativ och 
fungerade styrelse; intresse, erfarenhet, kunskap, kön, ålder, boende inom verksamhetsområdet. 
Kostnaden för styrelsens arbete är inte obetydlig, men relativt ringa för det arbete som läggs ner och 
det stora ansvar som styrelsen har. Det är oerhört svårt för valberedningen att få folk att ställa upp. 
Trots uppmaning inför varje årsstämma kan nog inte nuvarande valberedning erinra sig att någon hört 
av sig och erbjudit sig att ställa upp. Valberedningen tar emot förslag fram tills dess att den lagt sitt 
förslag inför stämman. Det är också valberedningen som föreslår antalet ledamöter och suppleanter 
samt styrelsens arvodering. Valberedningen väljs av årsstämman.

Avgift:
Styrelsen arbetar för att debitering blir så liten som möjligt, så låga kostnader som möjligt och för att 
villkoren i tillståndet uppfylls. Det finns inget vinstintresse i bolaget då aktieägare också är brukare. Vid 
jämförelse av den kostnad som BLAAB debiterar sina brukare framförs att det är dyrt. Det är dock 
omöjligt att jämföra då det finns få (inget?) liknande bolag. Det finns heller inget annat val i dagsläget 
än att betala vad det kostar. Tyvärr är vi brukare själva ansvariga för en hel del onödiga kostnader pga 
att fel saker spolas ner och orsakar stora problem som måste åtgärdas. Extra kostnader som enkelt 
hade kunnat undvikas och där pengarna i stället kunnat användas till underhåll. Att öka avgiften är inget
som görs lättvindigt eller för skojs skull utan en nödvändighet för att verket ska fungera. Den som röstar
mot styrelsens förslag, speciellt avseende taxan, måste också vara beredd på att ta ansvar för det. 
Styrelsens uppfattning är att det inte går att driva bolaget med lägre taxa. Att arbeta för 
kommunalt VA står alla fritt. Det kommer att ta tid, och är inte en fråga bolaget kan driva.

Under löpande år är alla välkomna att kontakta bolaget och ställa frågor eller lämna synpunkter. 
Bolaget har valt att all kommunikation görs via hemsida, e-post, brev och telefon.
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I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
 

Björnö-Långviks Avlopps AB (publ) Bankgiro: 5036-1930
Klacknäsuddsvägen 8 tel: 08-571 426 30 www.blaab.com VAT.nr: SE556497394801 säte: Värmdö
134 67 INGARÖ jour: 070-571 40 18 info@blaab.com org.nr: 556497-3948 Godkänd för F-skatt

mailto:info@blaab.com
http://www.blaab.com/

