
Hårte Centrala Vattenförening 
 
Redogörelse för hur arbetet hittills har bedrivits: 
 
Bildandet av ny förening för alla som är anslutna till den borrade brunnen i centrala Hårte fortskrider under den 
vid mötet 16/7 –05 valda interimsstyrelsen.  
Styrelsen består av ordf. Leif Gustavsson, sekr. Jan Henrik Gladh och ledamöterna Tore Berglin och Niklas 
Björkqvist. I arbetet deltar också Åke Carlsson, som ju har värdefull kännedom om pumpanläggningen och andra 
lokala förhållanden. 
 
Ett PlusGiro-konto nr 16 03 830-9 utställt på Jan Henrik Gladh och med full dispositionsrätt av Leif Gustafsson 
och Tore Berglin har öppnats. Detta konto kommer att användas för föreningens transaktioner till dess att 
vattenföreningen är slutgiltigt bildad och registrerad. 
 
Genomgång av den hittillsvarande ekonomin har gjorts med Ivar Broberg, som ju skött räkenskaperna sedan 
1982. Genomgången har huvudsakligen skötts av Jan Henrik Gladh och Tore Berglin. Det har resulterat i en 
undertecknad överenskommelse med Ivar Broberg och Leif Gustafsson om överföring av befintliga medel ca 
5000:-  till det öppnade PlusGirokontot. 
 
Elräkningar går fortsättningsvis till Jan Henrik Gladh och betalas ur det öppnade PlusGirokontot. All vidare 
ekonomisk hantering skall gå via interimsstyrelsens konto. 
 
Förberedelse för rustning av pumpanläggningen, installation radonfälla och ev. filtrering för att höja vattnets 
kvalitet har startat, lett av Leif Gustafsson. Arbetet beräknas kunna utföras före utgången av 2006, om 
föreningen så beslutar. 
 
Förslag till stadgar för Hårte Centrala Vattenförening är under utarbetande av Niklas Björkqvist. Den som vill ta 
del av förslaget, lägga synpunkter etc är naturligtvis välkommen att kontakta interimsstyrelsen. 
 
Möte för bildande av föreningen läggs till sommaren 2006 för att så många som möjligt enkelt skall kunna delta. 
 
Som bekant har inga vattenräkningar skickats ut sedan år 2000, vilket har det goda med sig att föreningen 
kommer att få ett kapital som kommer väl till pass för rustningen av anläggningen. 
 
Interrimsstyrelsen har enats om att den taxa som tidigare gällde, dvs 250 kr/år för fritidsboende och 300 kr/år för 
fast boende även skall gälla för åren 2001 – 2005. 
De tre ursprungliga ägarna till vattentäkten har avgiftsbefrielse t o m 2005, helt enligt tidigare ordning. 
 
Vattenräkning att betala till PG 16 03 830-9, Jan Henrik Gladh. Blankett bifogas. 
 
Nedan följer en räkning på vattenavgift för åren 2001 – 2005, dvs totalt 5 år som skall betalas för 
vattenförbrukningen till Din fastighet. Betala gärna inom 30 dagar så att inte kassan sinar.  Om du anser att 
uppgiften inte stämmer eller du har andra frågor, kontakta interimsstyrelsen så får vi reda ut vad som gäller.  
Vi är väl medvetna om att uppgifter kan vara fel. 
 
 
Abonnent: …………………………………………………………… 
 
Fritidsboende   ………   år  a´ 250 kr/år   ………………   kr 
 
Fastboende   …………   år  a´ 300 kr/år   ………………   kr 
 
Glöm inte att ange Ditt namn vid betalningen av vattenavgiften. Skriv även adress så att vi får 
ett korrekt adressregister. 
   Interimsstyrelsen Hårte Centrala Vattenförening 


