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Rapport från styrelsemöte 13/10 2012 

Styrelsen lämnar här en kort rapport från sitt senaste sammanträde, 13/10 -12. Vi lämnar löpande 
och på detta sätt information som vi anser kan vara intressant för våra medlemmar. All information 
finns naturligtvis även tillgänglig via vår hemsida www.skeppsvik.net 

 
Städdagar 
Ove berättade att städningarna gått bra (vi har några städdagar kvar). Tyvärr saknar vi några 
städledare. Hör gärna av dig till styrelsen och anmäl ditt intresse. 
Vi har beställt nya vägskyltar (några har redan bytts).  
 
Byte av vattenmätare - förtydligande 
I vår senaste rapport från styrelsemötet 8/9 var informationen om kostnaden för byte av 
vattenmätare, otydlig. Därför upprepas denna information nu. 
Det som gäller är att alla som har en vattenmätare från 2003 eller tidigare nu måste byta denna. Det 
innebär att ungefär 95 % av medlemmar omfattas av detta byte. Före 2013 års utgång ska alla gamla 
vattenmätare vara utbytta. 
På föreningens hemsida kan du se när din vattenmätare senast byttes. 
Styrelsen har hämtat in anbud för byte av vattenmätare: 

• Tunabergs Rör 950:- för vattenmätare och ”normal” installation. Om installationen kräver 
extra arbetsinsatser debiteras dessa med ytterligare 475:-/timme i arbetskostnad. 

• VVS i Oxelösund 1180:- för vattenmätare och ”normal” installation. Om installationen kräver 
extra arbetsinsatser debiteras dessa med ytterligare 525:-/timme i arbetskostnad. 

Dessa är bara förslag och man väljer givetvis den leverantör man finner bäst. Man ska ha i åtanke att 
ROT-avdrag gäller. 
 
Rapport angående frågor som väcktes på föreningsstämman 2012. 
Den motionen om ledstång mellan Skonert- och Korvettvägen som godkändes av årsmötet, är nu 
under färdigställande. 
Det framställdes önskemål om ett register som visar när fastigheten senast bytt vattenmätare. 
Sådant register är klart och inlagd på vår hemsida. 
 
Sammanträdesdatum 
Kommande styrelsemöten hålls kl. 09.00 lördagarna 8 december 2012, 9 mars 2013 och 20 april 
2013. 
Föreningsstämman 2013 hålls söndagen den 12 maj, kl. 09.00. 
 
Kontakta styrelsen.  
Har du någon fråga du vill anmäla så kontakta föreningens ordförande Bertil Fougstedt, e-
mejl bertil.fougstedt@skeppsvik.net eller någon annan i styrelsen (se hemsidan). Nästa 
styrelsemöte genomförs lördag 8 december. Vår vägfogde Ove Fredriksson når du på mobil 070 311 
9555 
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