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Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening 717914-3131 
 
Verksamhetsberättelse 2019 
Styrelsen för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening, 717814-3131, får härmed 
avge verksamhetsberättelse för 2019, föreningens sjunde räkenskapsår. 
Styrelsen i samfälligheten har under året bestått av ordförande Sven-Åke Brink, kassör 
Mathias Ryngefors, sekreterare Margareta Henricsson samt ledamöterna Stefan Larsson, Sara 
Hybbinette, Hans Truvé och Caroline Grabo. Vid föreningsstämman avgick Caroline Grabo 
och ersattes av Daniel Persson. 
Föreningsstämma hölls 2019-04-10. 
Samfällighetens styrelse har haft 11 protokollförda möten varav ett konstituerande. 
Månatlig kontroll/översyn görs av pumpanläggningarna för att säkerställa en problemfri drift 
och förebygga problem. En större översyn, delvis garantirelaterad, har gjorts av pumparna vid 
Skatofta. Åtgärder görs också för att reducera de aggressiva gaser som uppstår i brunnarna 
och sliter på pumparna. 
Från november 2019 mäts och debiteras vatten- och avloppvolymen separat mot Vara 
Kommun. Det innebär bl a att de kommunala mätare som tidigare funnits i systemet för att 
avläsa ”eget vatten” eller ”vatten i drift” kunnat ersättas av samma mätare som vi har för 
övrigt i systemet. 
Tyvärr ser vi också att avloppsmängden är större än vattenmängden, vilket innebär att det 
finns inflöde av dagvatten från fastigheter. Aktiviteter pågår för att få berörda fastigheter att 
åtgärda detta. Då vi betalar per kbm avlopp drabbas samfällighetens ekonomi som vi alla är 
en del av. 
Tre nya anslutningar har skett under året och ytterligare en är på gång under 2020. 
Arbetet fortsätter också för att säkerställa och dokumentera de administrativa rutiner som 
finns i samfälligheten. 
Information till medlemmarna sker via hemsidan www.varaslattensva.se samt via email och 
post. På hemsidan finn fortlöpande information om verksamheten, anläggningen, kontakter 
mm. Här finns också information om rapportering/registrering vid ägarbyte. 
Vi tackar våra medlemmar för det gångna året. Vi ser fram emot ännu ett år med tillgång till 
bra vattenkvalitet och miljösäkrat avlopp 
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