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Antal mötesdeltagare 20 

  
  Bilaga/Klart senast, verkställs av 

   

1 Val av ordförande för stämman 

Till ordförande valdes Kent Strömberg 

 

 

2 Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Krister Gustavsson 

 

 

3 Val av justeringsmän 
Till justeringsmän valdes Roger Walensjö och Kjell Engström. 

 

 

4 

 
Föredragning av styrelsen och revisorernas berättelse. 

Ordförande läste upp förvaltningsberättelsen som godkändes av mötet. 

 

Göran Jerlström läste upp revisorernas rapport och revisorerna föreslog att 

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 

 

 

5 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av mötet. 

 

 

 

6 Ev framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 

Inga motioner har inkommit. Ingemar Selberg gjorde en redovisning av 

vattenreningsprocessen. I augusti uppstod en del problem med inställningar 

och sandfilter började gegga igen. Men tack vare en robustbyggnad lyckades 

man klara problemet. Nytt filtreringsmaterial och mer backspolning. De 

senaste 6-7 månaderna  har det fungerat bra. Vi har tagit höjd i budgeten för 

eventuella bakslag. Sista steget i reningen är kolfilter och ingen vet hur 

länge det stoppar. Jättefint vatten har vi nu i alla fall. 

 

 

 

7 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt  

debiteringslängd för 2015-2016 

Samma kostnader som tidigare. Personkostnaderna ligger under löpande 

underhåll. Eventuellt överskott går till avskrivning av lånet. 

Förslagets godkändes av mötet. 

 

 

8  

 
Val av representanter till styrelsen  på 2år samt utse ordförande på 1 år 

Ingemar Selberg, Bo Lampa och Bernt Hägglund kvarstår. Hans-Olof Lund 

nyval 2 år efter Kari Päivärinne som flyttat. Omval av Kent Strömberg på  

2 år och val av Kent Strömberg till ordförande 1 år. 
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9 Val av revisor och revisorsuppleant. 

Göran Jerlström och Lars Sallanto omvaldes till revisorer. 
 

 

10 Val av valberedning. 

Thomas Ekendal omvaldes, styrelsen jobbar för att hitta fler intresserade. 
 

 

11 Övriga frågor. 

- Beslut av årsstämman att ansöka hos lantmäteriet om omprövning 

av nuvarande gemensamhetsanläggning Nannberga Vatten 

samfällighetsförening, NannbergaGA4, med anledning av 

förändrade förhållanden avseende medlemsfastigheter samt 

ägarskap av 13:41 med tillhörande andelar i invallningsföretaget. 

Mötet beslutade tillstyrka ansökan till lantmäteriet. 

 

Kent Strömberg ska träffa lantmäteriet till hösten för att reda ut 

frågorna angående förrättningen. 

 

- Det har förekommit problem med dräneringsventilerna där man 

stänger av vattnet till fastigheten. Ventilerna ska vara helt öppna 

eller helt stängda. Har man värmen på i huset och värmekabel kan 

man låta ventilen vara öppen under vintern. Alla får hjälpa till att 

sprida informationen. 

- Angående kommunalt avlopp är Nannberga inte med i den första 

etappen. Men någonting är på gång men ingen vet besked om när.. 
 

 

13  Besked om var årsmötets protokoll ska finnas tillgängligt. 

Protokollen kommer efter justering placeras i postlådan vid dansbanan för 

Nannbergaborna och när meddelas på anslagstavlan. 

De övriga ägare av andelar meddelas per post. Arboga kommun, Flöttja 

gård, Nannberga gård och Nannberga byalags ansvarsman Hans Klassén. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare.____KG____________________ 

                  Krister Gustavsson 

 

  

 

Ordförande.____KS____________________ 

                  Kent Strömberg 

 

Justeras. 

                           RW 

                 ____________________________ 

                Roger Walensjö 

 

                           KE 

                 ______________________________ 

                 Kjell Engström 
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