
Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening 

717914-3131 

Verksamhetsberättelse 

Styrelsen för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening, 797914-3131 får härmed 

avge årssammanställning för 2016, föreningens fjärde räkenskapsår. 

Allmänt om verksamheten 

2016 har inriktats på att säkerställa rutiner och dokumentation av dessa i samband med 

föreningens löpande verksamhet. Bl a har arkiveringsrutiner skapats och arkivering skett. 

Den långsiktiga arkiveringen sker i Vara Kommunarkiv. 

Inga ytterligare påkopplingar av någon av våra medlemmar har skett. Inte heller några nya 

anslutningar har tillkommit. 

Betalning av hela kapitalskulden har erlagts av ett antal medlemmar. Motsvarande belopp 

har amorterats på föreningens lån. 

En komplettering av larmfunktionen på respektive pumpstation har gjorts så att felorsaken 

anges. Larmet är kopplat direkt till vår servicepartner Alltjänst i Lidköping. Alltjänst har också 

införskaffat utrustning för fjärrkontroll, larmkvittens etc. Detta för att minimera antalet 

fysiska utryckningar. Larmen är också kopplade till ordförande och kassör i föreningen. 

Ett fåtal larm har skett och det har i samtliga fall varit elavbrott och inte direkt knutet till vår 

anläggning/utrustning. 

Månadsvis sker en uppcheckning av respektive pumpstation och en gång per år sker en 

större översyn med renspolning av pumpar m m. 

Ordinarie avläsning av medlemmarnas vattenförbrukning gjordes i november 2016. Denna 

låg sedan till grund för slutavräkning av årsförbrukningen. En extra avläsning gjordes i maj 

2016, främst för att se att avläsningsrutinen fungerar.     

Information till medlemmarna har skett via hemsidan, www.varaslattensva.se samt via email 

och post. På hemsidan finns också rapporteringsformulär vid ägarbyte. Vidare finns här 

protokoll från Lantmäteriförrättning och Föreningsstämma samt underlag och beslut i 

samband med detta.  

Styrelsen i samfälligheten har under året bestått av ordförande Sven-Åke Brink, kassör 

Kenneth Blomstervall, sekreterare Margareta Henricsson samt ledamöterna  Hans-Erik Brink, 

Ivan Hildingsson och Anders Meijer. Hans-Erik Brink och Ivan Hildingsson ersattes vid 

föreningsstämman av Lisbeth Larsson och Mathias Ryngefors. 

Föreningsstämma hölls den 15 juni 2016. 

Samfällighetens styrelse har haft 10 protokollförda möten varav ett konstituerande möte. 

Skarstad mars 2017 

http://www.varaslattensva.se/

