
Björnö-Långviks Avlopps AB

Info – inför fakturering 2021-2

Bolaget har kommit igenom den mest udda årsstämman i bolagets historia. Pga pandemin 
genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare med endast poströster. Detta 
möjliggjordes av en nyinstiftad lag.

Möjlighet fanns, enligt lagen, att ställa skriftliga frågor innan stämman. För att möjliggöra 
ytterligare informationsgivning ordnades ett datoriskt möte via Teams.

Vd fanns, som alltid, tillgänglig via telefon och e-post.

Antalet aktieägare överstiger 1 200 st, representerande de 762 aktierna. Det inkom en (1) 
skriftlig fråga. Den besvarades i utskicket, bibban. På Teams-mötet noterades 15 deltagare, 
varav åtta utanför kretsen representerande bolaget. Ett bra möte med riktigt väsentliga frågor.
Samtal och e-post till vd var endast ett fåtal.

Sedan kom poströsterna in, 172 st noterades i röstlängden. Det var länge sedan så många 
aktier var representerade på en stämma.

Ja-alternativen fick majoritet på alla frågor utom en. Frågan som röstades ner var den om 
höjning av taxan vad gäller brukningsavgiften. De frågor som alltså gick igenom var bl a 
budget, baserad på höjning av taxan, ändring av bolagsordningen, nyemission och möjlighet 
för styrelsen till extradebitering i det fall resultat eller likviditet kräver det.

Bolagets fortlevnad hänger på att debitering kan genomföras enligt höjningsförslaget i 
taxan. När detta nu inte gick igenom har styrelsen beslutat att redan nu i maj debitera andra 
halvan av taxan, 4 000:- inkl moms, och förbereda för extradebitering i höst.

Det som smärtat riktigt i samband med poströsterna var det halvdussin röster som kom in 
med bara nej-alternativ markerade. Alltså nej till ALLT! Vid fråga till en av dem som röstad på 
detta sätt om hur röstningen skulle tolkas, var svaret: Det kan bara tolkas på ett sätt.

Några fick också frågan varför man röstat nej till taxehöjningen, ändring av bolagsordning, 
nyemission och möjlighet till extradebitering. Fler svarade att det var opassande för vd att 
ställa sådana frågor.

Kan bara konstatera att vd och styrelse känner sig lite vilsna efter resultatet av 
poströstningen.

Kommunen kommer att införliva BLAABs verksamhetsområde i sitt. Problemet är att det inte 
är idag och att ingen heller vet när det kommer att ske. Innan vi vet det måste bolaget drivas 
som att det kommer att finnas kvar i minst tio år. Ser inte att det finns några alternativ.

För att möjliggöra det måste vi arbeta tillsammans. Tyvärr blir det inte billigt.

Fanns inte BLAAB skulle ingen av oss bo i denna vackra del av världen.
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PS Läs kontinuerligt publicerad info på hemsidan. Denna info kommer också att skickas som 
bilaga till kommande faktura. DS

 

I toaletten får bara toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner!
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Efter detta har bolagsverket 210603 meddelat att ändring av bolagsordning kräver kvalificerad majoritet, vilket stämman inte uppnådde.Ärendet angående ändring är tillbakadraget.




