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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och ordförande för Varaslättens Vatten och Avlopp Samfällighetsförening, 717914-3131 får
 härmed avge årsredovisning för 2014, föreningens andra räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten
 Antalet andelar i föreningen som vid lantmäteriförrättningen var 148, har utökats med 26 och är nu
 174. Tillkomsten av ytterligare medlemmar innebar också en förlängning av ledningsnätet och totalt
 har det grävts ca 75 km vatten respektive avloppsnät.

 Det tillkommande antalet medlemmar innebar också ökade investeringskostnader och lånet på
 Sparbanken Skaraborg i Vara utökades med 3 miljoner till totalt 25 miljoner.

 Grävningen av samfällighetens ledningsnät fortsatte under 2014 och avslutades i början av juli.
 Entreprenören Empower AB förstärkte grävkapaciteten med ytterligare ett grävlag under tiden påsk till
 midsommar. 

 Efter slutförd grävning vidtog provtryckning av såväl vatten som avloppssystemet och i början på
 oktober gjordes de första inkopplingarna på vatten och avloppssystemet då också inkopplingen
 gjordes på Vara kommuns nät. Medlemmarnas inkoppling har sedan fortsatt under hösten / vintern.

 Slutbesiktning av anläggningen var 2014 11 26 och förrättades av Vara Markkonsult AB, Finn
 Stensson.

 Föreningen har i samarbete med Skandinavisk Kommunalteknik AB haft ett lager av brunnar, pumpar
 m m, så att medlemmarna kunnat hämta detta lokalt. Fakturering har skett direkt till kund från
 Skandinavisk Kommunalteknik.

 Såsom tidigare har samförläggning av fiberslang skett med Varaslättens Bredband Ek Förening och
 därmed även vissa sträckor för Vara Nets stamnät. Samverkan har även skett med Kvänums Energi.

 Löpande planering och kontakt med medlemmarna har skett genom personer i styrelsen. Utstakning
 och kontroll via Ledningskollen har skett av inhyrd personal.

 I och med idrifttagandet påbörjades också månadsfaktureringen med start oktober månad. Detta
 skedde då i enlighet med de på föreningsstämman 2013 fastställda beloppen.

 För att administrera eventuella inkassoärenden har avtal tecknats med Lindorff Sverige AB.

 Nu fortsätter arbetet med att skapa driftrutiner med service, larmfunktioner , mätaravläsning etc.

 Samfällighetens styrelse har under året bestått av ordförande Sven-Åke Brink, kassör Kenneth
 Blomstervall, sekreterare Margareta Henricsson samt ledamöterna Hans-Erik Brink, Ivan Hildingsson,
 Valter  Fahlgren och fram till föreningsstämman Harry Stenermark.

 Föreningsstämma hölls den 17 juni 2014.

 Samfällighetens styrelse har haft 14 protokollförda möten varav ett konstituerande möte.

 Under året har 7 byggmöten avhållits med representanter från Entreprenören Empower AB,
 Grävfirman Kristian Larsson Maskin och Entreprenad, Byggledning/Kontroll Vara Markkonsult,
 Skandinavisk Kommunalteknik AB, Kvänums Energi samt representanter från samfälligheten såsom
 beställare. Utöver dessa byggmöten avhölls slutbesiktning  med samma representation.

 Information till medlemmarna har skett via hemsidan  www.varaslattensva.se   samt via mail och post. 
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Dispositioner beträffande vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
årets resultat 1 716

Totalt 1 716

disponeras för
balanseras i ny räkning 1 716

Summa 1 716

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.


