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1. Miitets Oppnande

Sven-Ake Brink <ippnade m<itet

2. Val av funktioniirer fiir stiimman

(1) Val av ordfiirande: Elof Jonsson

(2) Vat av sekreterare: Margareta Henricsson

(3) Tvfl justeringsmiin tillika riistriiknare: Dan Gustafsson och Thomas Kvist

3. Frflga om kallelse skett pi behiirigt siitt

Stiimman ansigs behdrigen utlyst.

4. Justering av riistliingd inklusive eventuella fullmakter

Stiimman beslutade att nistliingden justeras om omr<istning kriivs.

5. Faststlillande av dagordning

Dagordningen faststiillde s.

6. Verksamhetsberiittelse och resultatrlikning

Verksamhetsberiittelsen och resultatrAkning omfattar perioden 1 januari 2016 tlll3l
december 2016. Ordft)randen och kassdren redovisade.

Frireningen har 168 del2igare och 173 anslutningar. Styrelsen har bestitt av Sven-Ake
Brink, ordftirande, Kenneth Blomstervall, kassdr, Margareta Henricsson, sekreterare och

ledamOtema Anders Meijer. Hans-Erik Brink och Ivan Hildingsson ersattes av Mathias

Ryngefors och Lisbeth Larsson vid irsstiimman2016. Styrelsen har haft 10 m<iten varav
ett konstituerande m6te.

Arets resultat, 18049SEK, ftirs in i ny riikning

7. Revisorernas beriittelse

Sekreteraren liiste upp revisionsberiittelsen.

Revisionsberiittelsen liiggs till handlingarna.

Kerstin Baldwin Stemer, via sitt ombud Ingvar Johansson, deltog inte i beslutet
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8. Friga om ansvarsfrihet liir styrelsen

Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet ftir verksamhetsiret 20 I 6.

9. Framstiillningar frin styrelsen

a) F<irslag om iindring av stadgarna.
Styrelsens ftrslag till ?indring av stadgarna godkiindes

b) Information om engingsbetalning av anliiggningskostnad per andel.
Inbetalning m<ijlig 3ll7 eller 3ll1. Inbetalning skall ske under augusti eller februari.
Andelens viirde 2017 -07 -31 er I 36790SEK.
Blankett fi)r att anmiila inbetalning finns hos ft)reningens sekreterare

10. Behandling av inkomna motioner

Motion l

Kerstin Baldwin Sterner presenterade innehillet i sin motion 1 via siu ombud Ingvar
Johansson.

Sven-Ake Brink motiverade styrelsens svar p6. motionen om avslag av motionen.
Lang debatt ftljde.
Till protokollets anteckningar ftirs att Kerstin Baldwin Sterner via sitt ombud Ingvar
Johansson vidhdll motionens innehill.
M6tet beslutade att motionen avslis.

Motion 2 -3

Kerstin Baldwin Sterner presenterade innehillet i sina motioner 2 och 3 via sitt ombud
Ingvar Johansson.

Sven-Ake Brink motiverade styrelsens svar pi motionerna om avslag av motionerna.
Mdtet beslutade att motionerna avsl6s.

Motion 4

Sven-Ake Brink motiverade styrelsens ft)rslag om avslag av motionen. Efterfr&gad
information fi nns pi loreningens hemsida www. varaslattensva. s e.

M<itet beslutade att motionen avslis.

11. Friga om ersflttning tiil styrelsen och revisorerna

Valberedningens forslag om att ftljande ersiittning skall utgi
Ordftirande 3000SEK
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Kass<ir 2000SEK
Sekreterare 2000SEK
Ovriga ledamrlter 1 000SEK
Ingen ersiittning skall utgi till revisorer

Frirslaget biftills.

12. Styrelsens fiirslag till utgifts-oeh inkomststat samt debiteringsliingd 2018.

Debiteringsliingd, inkomst- och utgiftsstat samt uttaxering fiir 2018 iir framlagda
under miitet och signerade av justeringsmiinnen.

i. Arsplan 2018 fiir verksamheten

Kenneth Blomstervall presenterade irsplanen 20 1 8.

ii. Beslut fiir inkomststat 2018

Inkomst och utgiftsstat ftir ar 2018 fi)redrogs.

Uttaxering ftir 2018 2ir baserat pi beriiknade kostnader fi)r kapital, drift, underhill och
administration, 690kr/min, fast liigenhetsavgift 67,92krlm6n + r<irlig avgift ftr
ftirbrukningen.

Stiimman faststiillde styrelsens forslag filr ir 2018 enligt parugraf l2.i och l2.ii.

iii. Beslut om debiteringsliingd 2018

Debiteringsliingd ftrr 2018 iir baserad pi beriiknade kostnader ft)r kapital, drift,
underhill och administration, 690kr/man.

Stiimman faststiillde styrelsens forslag om debiteringsliingd ftir 2018.

1.3. Beslut om antalet ledamtiter i styrelsen

Stiimman beslutade att styrelsen skall bestA av 7 ledamoter.

Mathias Ryngefors, Lisbeth Larsson och Anders Meijer har ett(l) 6r kvar pi
mandatperioden. Stiimman viiljer 4 styrelseledamdter pe tve(2) er.

i. Val av 4 styrelseledamiiter pn tui(2) flr

Stiimman valde Sven-Ake Brink, Caroline Grabo, Margareta Henricsson och Stefan

Larsson till styrelseledamtiter pilfinQ) hr

ii. Val av styrelseordfiirande pi ett(l)ir
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Stiimman valde Sven-Ake Brink till styrelseordftirande

iii. Val av tvfr,Q) ordinarie revisorer och tvfl(2) suppleanter pfl ett(l)flr

Till ordinarie revisorer valdes Thomas Andersson och Eva-Lotta Wilhelmsson och
revisorssuppleanter Anders Johansson och Anneli Btickd6n.

iv. Val av valberedning
Stiimman beslutade att viilja Sdren Eriksson, S<iren Johansson, Dan Gustafsson och
Inge Hildingsson. S<iren Eriksson iir sammankallande.

14. Ovriga frflgor

Inga <ivriga frigor.

15. Plats dlir stiimmoprotokollet hills tillgiingligt

Protokollet kommer att finnas tillgiingligt hos ordftiranden Sven-Ake Brink samt pi
hemsidan www.varaslattensva. se

16. Avslutning

Mdtesordftiranden avslutade m6,tet.

Sven-Ake Brink avtackade avgiende kasstir Kenneth Blomstervall.

, rhr,r;l.Mrr;*r^,^.
Margareta Henricsson
Sekreterare

tu
Justerare
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Protokollsanteckning och underlag fiir awikande mening vid stiimman
med Varaslf,ttens VA-samfiillighet den 13 juni 2017.

Bakgrunden till mina motioner dr att lantmiitaren fick bristftilliga
upplysningar av styrelsen, vid forrtittningen di samftilligheten bildades.
Lantmataren brast ocks6 i sina skyldigheter att kontrollera forh&llandena i
samf;illigheten innan andelstalen be slutades.
Lantmataren fick aldrig veta att vissa deliigares fastigheter har flera bost?ider pi
sin tomt.
Detta ftir med sig att i dag betalar alla deliigare samma kostnad ftir drift- och
underhill, oavsett hur mycket man utnyttjar sin anliiggning.
Den deliigare som bor ensam i sitt hus betalar alltsi samma summa ftir sin andel
som den som har tre eller ffra hushill pi sin fastighet.
Priset har varit 245 kr per minad. Detta forhillande iir inte demokratiskt.

.'-.- Observeras bor att forhillandet kommer atl gallaunder l6ng tid.

En samftillighetsforening m6ste ftilja samftillighetslagen och anliiggningslagen.
I anliiggningslagen $ 15 stir det bl a att grunden for ftirdelning av drift- och
underhillsko stnaden ska utgi frin utnyttj andegraden.
Avloppsmiingden kan beriiknas utifrin hur mycket vatten som anvdnds i varje
hushill. Se bilagal.
Vid kontakt med lantmiiteriet fick jag besked om att andelstalet inte behover
ftiriindras varfiir det heller inte kostar nigot att gora ftiriindringen.
Stiimman kan helt enkelt besluta att underlaget ftir driftskostnaden ska beriiknas
efter utnyttj andegraden.
Jag liimnade in motioner om detta till stiimman.
Fr6n styrelsen fick jag beskedet att de inte ville vidtaganhgra ftiriindringar.
Jag hoppades att stdmman skulle besluta enligt mina motioner,som helt
civerensstdmmer med anliiggningslagen, men de avslogs.

Dcirfor anmciler jag awikande mening mot stcimmans beslut att avsld mina
motioner.

Pi stiimman den 13 juni 2017 fanns ingen av revisorerna ndrvarande for att
kunna svara pi frigor. Detta iir anmiirkningsviirt eftersom stdmman skall ta
stiillning till ansvarsfrihet fiir styrelsen.
Di jag inte kunde fh svar pi mina frigor anmiilde jag attjag inte deltar i beslutet
om ansvarsfrihet. Jag begiirde att min anmiilan skulle ftiras till protokollet.

Skarstad, Vara 2017 0620

1*. q. *:*/d,. yk4*, ( Ingvar Johansson)
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Bilaga 1, tiil protokollsanteckning angiende stiimma med Varabygdens
VA-samfiillighet, den L3 juni 2017.

Utdrag ur anliiggningslagen $ 15 :

Fiirdelning av kostnader
$ 15. Grunderna for ftirdelning av kostnaderna ftir gemensamhetsanliiggningens
utfiirande faststiilles vid forriittningen. For varje fastighet anges andelstal, som
bestiimmes efter vad som iir skiiligt med hiinsyn friimst till den nytta fastigheten
har av anliiggningen. Inlcises mark for endast vissa av deltagarnai anldggningen,

v' faststfllles grunderna for fordelning av kostnadema ftir inlcisen siirskilt.
Andelstal faststiilles 6ven i frirya om kostnaderna fiir anliiggningens drift.

Sidant andelstal besttimmes efter vad som iir skiiligt med hiinsyn friimst till den
omfattning i vilken fastigheten beriiknas anvd.nda anliiggningen. Om det Zir

"-'l liimpligt, kan ftireskrivas aff kostnaderna i forsta hand skall ftirdelas genom att
avgifter uttages ftir anliiggningens utnyttjande. Grunderna for beriikningen av
sidana avgi ft er faststiil I e s vid forriittningen.
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