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Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Oxbergs Norra Vattenledningsförening
den 12 juni 2016.

Närvarande: Jan Pålsson, Leif Bergman, Jan-Olov Håmås, Jan Larsson, Stig Larsson,Rut Molin-
Nääs, Ola Blumenberg, Inger Blumenberg.

§1. Jan Pålsson hälsade välkommen och öppnade mötet. Efter redogörelse för kallelsen till 
mötet som godkändes valde Jan Pålsson till ordförande till mötet.

§2. Till justeringsmän valdes Rut Molin-Nääs och Inger Blumenberg.

§3. Ordf. redovisade muntligen verksamhetsberättelsen för 2015. Under året har ett nytt hål 
borrats för att försöka få vatten med lägre fluoridhalt., tyvärr visade det ge för lite vatten för 
att räcka till. 
Leif Bergman redogjorde för kassarappporten. Styrelseberättelse och kassarapport 
godkändes av mötet.
Revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§4. Val av styrelse: ordf. Jan Pålsson, sekr. Jan-Olov Håmås, kassör Leif Bergman.
Suppleanter: Stig Larsson, Kennet Lindberg och Kent Manfredsson

§5. Val av revisorer: Ola Blumenberg och Karin Eriksson. Suppleanter: Lena Tomlén och Kjell 
Larsson.

§6. Arvoden: Ordf. 1000:-, sekr. 500:-, kassör, 1000:-, Timpenning, 120:-, revisorer, 275:-,  
Milersättning enligt statliga normen för närvarande 18:-/milen. 

§7. Förbrukningsavgifter.: 1000:- för samtliga.

§8. Inträdesavgift: 15000:-. Föreningen gräver fram till tomtgräns, överstigen kostnaden för 
detta inträdesavgiften betalar den nya medlemmen överskjutande del.

§9. Informerade om vad som hänt med arbetet att få ner fluoridhalten under gränsvärdet. Då 
det nya hålet inte ger tillräckligt med vatten återstår två alternativ, att blanda vatten från de 
två borrhålen och den gamla källan eller rening med omvändosmos. Båda alternativen  
beräknas kosta ca 2 miljoner att projektera, bygga och driftsätta. Då båda alternativen kräver
god kännedom om installerad utrusning och processer, samt besök 1-2 ggr/vecka bedömer 
styrelsen att vi inte själva har de kompetens som krävs varför tjänsten måste köpas in.  
Kostnaden för detta beräknas till ca 100 tkr/år.  

 Då det kan anses vara en orimlig kostnad för föreningen, har vi ansökt om undantag från 
Livsmedelsverket föreskrifter (SLFS 2001:30) gällande gränsvärdet för fluorid. Det finns 
möjlighet att montera filter för dricksvattnet vid tappställen för de medlemmar som så 
önskar. Mora kommun håller för närvarande på att arbeta fram en VA-plan. I den kommer 
Oxberg sannolikt att ses i ett större sammanhang varför man även bör avvakta denna innan   
större åtgärder görs.
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§10. För närvarande pågår ett arbete att se över och förnya markeringar för ledningar och 
ventiler. De har på ett flertal ställen försvunnit.

§ 11.    Mötet avslutades.

Dag som ovan Justerat:

…............................... …........................................
Jan-Olov Håmås/sekr Rut Molin-Nääs

….........................................
Inger Blumenberg


