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Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening 717914-3131 
 
Verksamhetsberättelse 2020 
Styrelsen för Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening, 717914-3131, får härmed 
avge verksamhetsberättelse för 2020, föreningens åttonde verksamhetsår. 
Styrelsen för samfälligheten har under året bestått av ordförande Sven-Åke Brink, kassör 
Mathias Ryngefors, sekreterare Margareta Henricsson samt ledamöterna Stefan Larsson, Sara 
Hybbinette, Hans Truve’ och Daniel Persson. 
Föreningsstämma hölls 2020 06 25 efter att blivit framflyttad till följd av rådande pandemi. 
Endast ett fåtal medlemmar var närvarande. 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten, varav ett konstituerande. De första två var 
ordinarie fysiska möten, ett via mail och resterande via Skype. 
Fortsatt månatlig kontroll/översyn av föreningens pumpanläggningar för att förebygga 
problem och säkerställa problemfri drift. En reservpump har anskaffats till pumpanläggningen 
vid Skatofta så att beredskap finns om det blir ett pumphaveri. Under hösten uppstod problem 
på ledningen då förmodligen fettavlagringar förorsakade ett trögt flöde så att det blev stopp 
hos ett par medlemmars anläggningar. Efter lokalisering och spolning var problemet löst. 
Den obalans mellan vatten och avlopp som kom i dagen då vi började mäta avloppsmängden 
separat har haft ett högt focus. För att spåra de fastighetsägare där dagvatten kom in i systemet 
gjordes en avläsning av aktuell pumptid som ställdes mot den pumptid som motsvarade 
vattenförbrukningen. De med klara avvikelser kontaktades och ombads åtgärda sina 
avloppssystem för att undvika dagvatten in i vårt system. Ett fåtal återstår att åtgärda. 
En ny anslutning har skett under året och nu har vi ytterligare en på gång inför 2021. 
Arbetet fortsätter med att utveckla och säkerställa de administrativa rutiner som finns inte 
minst i samband med avläsningar av medlemmarnas förbrukning. 
På hemsidan www.varaslattensva.se finns fortlöpande information om verksamheten, 
anläggningen, kontakter mm. Här finns också information om rapportering/registrering vid 
ägarbyte. Information går också i vissa fall ut via mail och post. 
Vi tackar våra medlemmar för det gångna året och ser fram emot 2021 med fortsatt tillgång 
till bra vattenkvalitet och miljösäkrat avlopp. Detta bidrar till en mer levande landsbygd. 
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