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Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening 
717914-3131 
 
Verksamhetsberättelse 2018 
 
Styrelsen för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening, 717914-3131 får härmed 
avge verksamhetsberättelse för 2018, föreningens sjätte räkenskapsår. 
Styrelsen i samfälligheten har under året bestått av ordförande Sven-Åke Brink, kassör 
Mathias Ryngefors, sekreterare Margareta Henricsson samt ledamöterna Anders Meijer, 
Lisbeth Larsson, Caroline Grabo och Stefan Larsson. Vid föreningsstämman avgick Anders 
Meijer och Lisbeth Larsson ur styrelsen och ersattes av Sara Hybbinette och Hans Truve. 
Föreningsstämma hölls 2018 04 18. 
Samfällighetens styrelse har haft 11 protokollförda möten varav ett konstituerande. 
Den planerade månatliga kontroll/översynen fortsätter för att säkerställa driften långsiktigt 
och förebygga problem. Några störningar har inte inträffat i vår anläggning. 
Några läckage på fastighetsinstallationer har upptäckts och åtgärdats av respektive 
fastighetsägare under året. Vi har även i år gjort några extra avläsningar för fånga upp 
eventuella avvikelser. 
Fortsatt samtal med Vara Kommun angående vatten/avloppsmätning och Kommunala mätare. 
Under året har vi bytt redovisningsföretag, från Sagesse till Wilhelmssons Redovisning AB. 
En GDPR rutin har arbetats fram för att uppfylla den nya lagstiftning,  GDPR (General Data 
Protection Regulation),  som trädde i kraft 2018 05 25. 
Tre nya anslutningar har efterfrågats och planerats och där kommer grävning och anslutning 
att ske i början av 2019. 
Även i år har en klandertalan mot samfälligheten väckts av en medlem till Vänersborgs 
Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Exakt vad klandertalan vänder sej mot vet vi inte då 
Mark- och miljödomstolen utfärdade dom utan kontakt med samfälligheten. Domslut: ”Mark- 
och miljödomstolen lämnar klandertalan utan bifall”. 
Domslutet överklagades till Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen. Beslut på detta 
överklagande: ”Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därmed fast” 
Information till medlemmar sker via hemsidan www.varaslattensva.se samt via email och 
post. På hemsidan finns fortlöpande information om verksamheten, anläggningen, kontakter 
mm. 
Vi tackar våra medlemmar för det gångna året och ser fram mot kommande år med tillförsikt. 
Med tillgång till Kommunalt vatten och avlopp bidrar vi till en mer levande landsbygd, högre 
kvalitet och mindre miljöpåverkan.  
 
Skarstad februari 2019 
 
Styrelsen 
 
 
 
 
 


