HERRESTA BEVATTNINGSGRUPP

Informationsbrev våren 2018
Bevattningsgruppens verksamhet inom Herresta Samfällighetsförening,
nedan kallad HSF, har från och med 2018-01-01 att övergått till att vara en
idéell förening med namnet Herresta Bevattningsgrupp.
I samband med årsskiftet bildades en interimsstyrelse för ändamålet, som f. n
består av Ulf Broman ordförande, Fredrik Högstedt kassör och Mariana
Kemvall, ledamot. Interimsstyrelsen föreslås att väljas in som ordinarie
ledamöter på årsmötet och att kompletteras med ytterligare två
förtroendevalda enligt förslaget nedan.
Föreningens stadgar kommer att anslås på HSF’s hemsida.
Bakgrunden är att HSF’s styrelse i samband med att HSF anslöts till det kommunala
vattennätet, sökte en vattengrupp som var villiga att fortsätta driften av vårt vattenverk och
distribuera lokalt Mälarvatten till alla som ville fortsätta att bevattna sina tomter.
Det finns goda skäl till detta, både ekonomiska och miljömässiga.
Driften har nu pågått i två och en halv sommarsäsong sedan starten i juni 2015. Den första
säsongen anslöt sig 70 fastigheter till systemet med sommarbevattning. Under 2016-2017
har intresset ökat och under senaste året har 90 fastigheter anslutit sig och betalat
årsavgiften. Vi har anledning tro att det därutöver finns vissa fastigheter som har nya
vattenutkastare kopplade till det gamla ledningsnätet men som inte är bland de 90 som
betalat.
Vi vädjar till er som ännu inte har betalat in avgiften till Bevattningsgruppen att framöver
göra detta. Vår ekonomi är ansträngd med den låga avgiften på 300 kr/år, som nu i starten
av verksamheten enbart räcker till begränsat underhåll.
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Ska vi kunna fortsätta med vår låga avgiftsnivå när behovet av underhåll ökar, krävs att alla
som har tillgång till sommarvatten också betalar sin del.
Bevattningsgruppens organisation
Bevattningsgruppen har under 2017 bestått av
Ulf Broman
Fredrik Högstedt
Lars-Olov Collin
Thomas Lindblad
Mikael Carlsson
Sami Salminen

Sammankallande
Ekonomiansvarig
Adjungerad sakkunnig
Driftsansvarig för vattenverket
Driftsansvarig för vattenverket
Driftsansvarig för vattenverket

Inför årsmötet den 22 april 2018 föreslås följande förtroendevalda att väljas in i nya
föreningen Herresta Bevattningsgrupp.
Ordinarie ledamöter:
Ulf Broman
Fredrik Högstedt
Mariana Kemvall
Mikael Carlsson

Ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot och driftsansvarig för vattenverket

Följande suppleanter föreslås:
Thomas Lindblad

Driftsansvarig för vattenverket

Frivilliga funktionärer, som ej ingår i styrelsen:

Sami Salminen
Lars-Olov Collin

Driftsansvarig för vattenverket
Adjungerad sakkunnig
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Till revisorer föreslås:
Jörgen Borgström, revisor
Vår ekonomi och resultat hittills
Årets driftsresultat (13 223 kr) blev något bättre än 2016 års resultat (10 036 kr), främst tack
vare att sju ytterligare abonnenter anslöt sig till sommarvattnet.
Med ingående balans från 2016 på 22 247 kr samt årets resultat på 13 223 kr, blir
det ackumulerade överskottet 35 470 kr per 31 december 2017 som föreslås överföras till
Bevattningsgruppens underhållsfond, en kapitalreserv för kommande utgifter.
För att begränsa elkostnaderna föreslås att sommarvattnet sätts på den 1 maj och stängs
av den 30 september.
Om ni ser att vatten rinner från någon kran i samband med eller strax efter den 1 maj, till
synes utan kontroll från någon grannes fastighet i området, tveka inte att anmäla detta till
fastighetsägaren och om ingen är på plats meddela driftsansvariga för vattenverket;
Thomas Lindblad eller Mikael Carlsson. Om dessa inte kan nås går det bra att ringa Ulf
Broman eller Fredrik Högstedt. Kontaktuppgifter finns på HSF’s hemsida och på våra
anslagstavlor.
Mål inför kommande verksamhetsår
Vi strävar för att gå med överskott i verksamheten så att systemets ledningar och
vattenverkets pumpar, som är gamla kommer att kunna underhållas och bytas ut i
framtiden.
Årsavgiften kommer under 2018 att vara oförändrat 300 kr.
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Vi är tacksamma om alla som vill ha sommarvattnet betalar in 300 kr per fastighet,
senast den 1 maj 2017. Betalning görs till Bevattningsgruppens Bankgironummer som är
5094-1897.
Obs! Var vänlig ange ert namn och fastighetens beteckning på inbetalningen

Vi hoppas att så många som möjligt som ännu inte anslutit sig till sommarvattnet gör det nu
under 2018. Vi upplever att det kommer att löna sig ännu mer framöver att ha eget
bevattningsvatten på tomten när nu torka och andra problem ökar, vilket i sin tur kan pressa
vattentaxan uppåt.

För Herresta Bevattningsgrupp

Ulf Broman

Mikael Carlsson

Mariana Kemvall

Thomas Lindblad

Fredrik Högstedt
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