
Protokoll fra ärsmote i Drangsholt vannverk

torsdag 17. mars 2022 kl 19 pä Zoar.

Til stede var ca 15 husstander.

1 Âpning/konstituering

A Valg av dirigent : Preben Undheim ble vagt
B Valg av sekreter: Iren Sommerset ble valgt
C Valg av protokollkomité, m¢telederen samt én person i tillegg:

Preben Undheim og Jesper R Lassen ble valgt
D Valg av tellekorps, to personer: Dagfinn Br¢rs og Nils Stokke ble valgt

2 Ârsberetning

Arsberetningen ble lest av Iren Sommerset.

Det ble kommentert fra Jesper i tilsynet at det i h¢st var en hendelse der det var
mistanke om lekkasje i anlegget og tiltak ble satt i verk for ä finne lekkesjen. lngen
lekkasje ble fun net. Det unormale forbruket stoppet deretter opp av seg selv og det
antas ä ha vaert en kran el. I. som har stätt äpen. Han oppfordret alle til ä vere
oppmerksom ved lekkasjer.

Kommentaren ble ikke foreslatt tatt inn i ärsberetningen og ärsberetningen ble
deretter godkjent som framlagt.

3 Regnskap

Resultatregnskapet ble gjennomgätt av Iren Sommerset. Regnskapet ble godkjent som
framlagt.

4. lnnkomne forslag

Det var kommet ¢nske om informasjon om farge pä vannet og hva som blir gjort.
Jesper Lassen informerte. Han gjennomfrer malinger hver maned. Resultatene legges
ut slik at alle kan gjre seg kjent med dem.. I vannverket renses van net i sandfilter.
Vi har i hovedsak vann innenfor anbefa It grense for fargetall, men deter variasjoner
gjennom äret. Mäl for fargetall angir kun en anbefaling, ikke et krav. Hoyt fargetall gir
ikke helsefare. For beboere i Lintjnnveien har det spesielt vpert utfordringer med
mer farge enn i resten av vannverket. Dette skyldes !avere trykk pä grunn av en strre
rordimensjon der. Lavt trykk gir därlig gjennomstromming. Spyling i den delen av
vannverket har lite effekt.



Styret har tatt opp saken med utbygger og deter sendt innspill til Birkenes kommune
ifm utvidelse av byggefeltet.

5 Budsjett

Herunder vedtak vedrrende ärsavgift.

Styret har folgende forslag vedrrende ärsavgift for 2022:
Ärsavgift beholdes med samme sats som 2021 (kr 6000 + mva = 7 500 kr.

Deles pä to fakturaer pä kr 3750. rsavgift utleid hybel 2000 kr + mva = 2 500 kr
Deles pä to fakturaer. Ârsavgift for boliger som tilkobles etter 1.7. Halv avgift)

Tilkoblingsavgift kes fra kr 20 000 + mva til kr 25 000 kr + mva =
31 250 kr

Purregebyr beholdes med kr 35.

Forslag til satser for ärsavgift og tilkoblingsavgift 2022 ble vedtatt.

Framlagt budsjett for 2022 ble vedtatt.

6. Valg

Liv Hageland pä valg - Nytt styremedlem: Eirik Sageng Ryen
Dagfinn Brrs pá valg - gjenvalg
Harald Brekke - ikke pá valg
Preben Peppe Undheim - ikke pà valg
Iren Sommerset - ikke pà valg

Varamedlemmer pà yalg;
Glenn Erik Drangsholt - gjenvalg
Anne Kathrine Solbakken - nytt medlem: Trine Haugland Bujordet

Styret konstituerer seg selv.

Til valgkomite ble valgt: Anne Kathrine Solbakken og Marco Spitaleri

Preben Undheim
f$/lev.
Jesper R. Lassen


