Kallelse
Extra möte 2010, Norrmansö
Tomtägareförening
Välkommen till extra möte lördagen
2010-07-24, kl. 13:00 på Södra Ängen,
Norrmansö
Mötet kommer att behandla frågan om
Kommunal vatten- och avloppsanslutning på Norrmansö. Det är av
yttersta vikt att du deltar i detta möte.

Styrelsen

Dagordning för Norrmansö Tomtägareförenings extra möte lördagen 24 juli,
2010 kl. 1300 på södra ängen, Norrmansö.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötets öppnande.
Val av mötets ordförande.
Val av mötets sekreterare.
Dagordningens fastställande.
Fastställande av röstlängd
Mötets behöriga utlysande.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Information om VA-frågan på Norrmansö
- Redovisning av enkätsvar
- Fortsatt arbete

9. Beslut att godkänna att rör andra anläggningar för VA-lösningen får placeras på
föreningens mark (Norrmansö 1:2). Se bifogat underlag till extra möte 2010-07-24.
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas
Styrelsen

Norrmansö Tomtägarförening

Vatten- och Avlopps(VA)-frågan
Norrmansö 2010
Underlag till extra möte
2010-07-24

Norrmansö Tomtägarförening

Enkätresultat och fortsatt arbete
Vid ordinarie årsmöte 2010-06-12 lämnades en information om en VA-lösning bestående av
en kommunal del samt ett distributionsnät på ön enligt dokument Vatten-och
avloppsutredning, NORRMANSÖ, Grov kostnadsbedömning av 2010-06-12. Till dokumentet
fanns en intresseenkät. Resultatet av enkäten visar nu att 62 fastigheter har anmält intresse, 4
har tackat nej och 4 har ej svarat.
Detta visar på ett överväldigande intresse (89%) att ansluta sig till VA-lösningen och nu
börjar arbetet….
De närmast följande stegen omfattar bl a
•
•
•
•
•
•

Bildande av en Samfällighetsförening
Definitiv anmälan till anslutning från medlemmar
Avtalstecknande med Norrtälje kommun
Detaljprojektering av nätet på ön
Tillstånd att lägga erforderliga ledningar och andra anläggningar på mark
tillhörig Norrmansö Tomtägarförening (Norrmansö 1:2)
Upphandling av finansieringslösning avseende anslutningsavgiften.

Bland dessa punkter berör endast tillståndet att lägga rör och annan utrustning på föreningens
mark. Övriga frågor skall behandlas i en nybildad vattenförening.
För fortsatt beredning av övriga frågor kallas till ett första möte med intressenter som vill
bilda en vattenförening direkt efter detta möte

Anläggande av aktuell VA-lösning, både kommunens del och blivande vattenföreningens del,
innebär att ledningar och annan utrustning placeras på mark tillhörande Norrmansö
Tomtägarförening (Norrmansö 1:2).
Godkännandet skall föregås av en skriftlig ansökan från Norrtälje kommun resp den blivande
vattenföreningen
Mötet föreslås därför besluta
att godkänna att rör och andra anläggningar för VA-lösningen får placeras på föreningens
mark (Norrmansö 1:2) utan särskild ersättning dock att marken skall återställas i ursprungligt
skick så långt som praktiskt möjligt och att åtgärder för detta betalas av Norrtälje kommun
och den blivande vattenföreningen.
Godkännandet skall föregås av en skriftlig ansökan från Norrtälje kommun resp den blivande
vattenföreningen

VA- frågan 2010

Underlag extra möte 2010-07-24
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