
Motion till årsmötet 2017– Rumme Tomtägareförning 

 

Förslag av förändring av vattenföreningens finansiering  

Bakgrund 

Sommarvattenledningen anlades i början av 1970 talet, flertalet av föreningens medlemmar gick 

ihop och utförde och finansierade anläggningen. Ett fåtal, ca 2-4 st gick inte med i vattenföreningen. 

Under åren har förbättringar gjorts, bland annat så installerades ett filter för att ta bort järnet från 

vattnet, ett antal brandposter har anlagts. 

Alla medlemmar var dock inte nöjda med vattnet då det var järnhaltigt och dessutom hade man ju 

bara vatten under sommarhalvåret. Fler och fler började borra egna brunnar. 

Idag har 24 medlemmar egen brunn. 8 medlemmar har ingen egen brunn.  

Anläggningen är över 50 år gammal och behovet av underhåll är stort, det kostar pengar. Idag betalar 

23 st 400 kr var till vattenföreningen, utöver detta så betalar alla Rummetomtägareförenings 

medlemmar 75 kr per år för brandvatten via årsavgiften. Totalt får vattenföreningen in 11 600 kr per 

år i avgifter (2016). 

Det pågår en diskussion bland medlemmarna om den gemensamma anläggningens vara eller inte 

vara. De som har sommarvattnet som enda vattenkälla vill naturligtvis att anläggningen underhålls 

medans de som har egen brunn snarare funderar på att hoppa av föreningen och slippa betala för en 

nyttighet man inte tror sig ha behov av. Men sommarvattnet kan vara räddningen vid pumphaveri i 

den egna brunnen om den sinar eller får saltvatteninträngning.  Även brandvattnet ligger på detta 

system vilket kan vara en trygghet att slå vakt om. 

Om vattenföreningen ska kunna fortsätta att behålla sina intäkter så måste vi se till att inte fler 

medlemmar hoppar av på grund av för höga kostnader för de som redan har eget vatten, således bör 

de som har vattnet som enda källa betala mer för sitt nyttjande. 

 

Mot den bakgrunden lämnar vi följande förslag 

Indelning i 3 användare: 

Primäranvändare – de som har sommarvatten indraget i sitt hus alternativt använder vattnet 

till matlagning och till dricksvatten. Detta kan även omfatta de som har egen brunn. 

Sekundäranvändare – de som endast har vatten utanför huset och som ej använder vattnet till 

matlagning eller dricksvatten. 

0 användare – de som inte har någon vattenledning alls på sin tomt. 

  



Prissättningen baseras på att intäkterna ska vara ca 12 000 kr för 2017 och vår uppskattning är att vi 

har ca 10 primäranvändare och 12 sekundäranvändare och 10 stycken 0 användare. 

 

Förslag till prissättning 

 
Användare 

Nuvarande 
avgift 

Förslag   

Primäranvändare 10 st 400 650 

Sekundär användare 12 st 400 200 

0 användare 10 st 0 0 

Brandvatten 32 st 75 100 

Summa  11 600 12 100 kr 
 

 

Avgifterna gäller för räkenskapsåret 2017/2018. Medlem som vill säga upp sitt användarskap måste 

göra det senast 31 mars varje år för att gälla nästa räkenskapsår. Detta för att vattenföreningen ska 

kunna budgetera kommande års avgifter. 

Om ovanstående förslag beslutas måste varje medlem ange vilken kategori som man tillhör, detta 

ska meddelas till vattenfogden. Vattenfogden kan göra ett besök hos respektive medlem för en 

besiktning av kategoriseringen. 
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