Verksamhetsberättelse för Traneberg Sunnegata VA Ekonomisk
förening över verksamhetsåret 2010-2011
Bakgrunden till projektet vatten och avlopp samt bredband har sin bakgrund i att Thomas
Pilhagen försökte få igång projektet Västra Kållandsö VA Ek-förening, ett projekt som pågick
från oktober 2009 till februari 2010 men som tvingades lägga ner eftersom vissa särintressen
var för stora.
Vår verksamhet startade under senvåren 2010 hemma hos Thomas Pilhagen på Traneberg
Säteri.
Där beslöt vi att bilda en arbetsgrupp med syfte att försöka bilda en förening och en styrelse.
Flera möten hölls och kartarbete och fältarbete genomfördes.
Under hösten 2010 insändes ansökningar till Länsstyrelse och Västra Götalandsregionen med
avsikt att erhålla bidrag för vatten som då var 10.000kr per fastboende och Lova stöd till
avlopp samt stöd för Kanalisation för bredband samt stöd för fiber och utrustning.
Den 21 oktober 2010 hölls en konstituerad föreningsstämma, där vi fastslog stadgar och
beslöt bilda en förening med det antagna namnet Traneberg Sunnegata VA Ekonomisk
förening.
Första informationsmötet för framtida medlemmar hölls i Otterstad församlingshem den 10
november 2010.
Där informerade styrelsen hur projektet var tänkt att se ut och vilka områden som planerades.
Samtliga mötesdeltagare ombads visa sitt intresse och stöd genom att lämna in
medlemsansökan.
Intresset var mycket stort och nya intressenter tillkom även från Hörviksområdet.
Under informationsmötet den 10 november framkom att en ny förening från Hörviken skulle
bildas.
Under våren 2011 fortskred styrelsens arbete med mer detaljplanering och kontakter med
olika myndigheter. Många turer med Lidköpings kommun eftersom Hörvikens VA förening
gjorde utspel som höll på att omintetgöra hela projektet. Vår förening fick acceptera
kommunens kompromissförslag att flytta kopplingspunkten från Vallen till Odlingsdal, vilket
var en betydligt dyrare lösning. Trots kommunens kompromissförslag så blev det inget
samarbete med Hörvikens VA-förening.
Vi genomförde en stor offertförfrågan på banktjänster och på entreprenader.
Samtliga verksamma banker i Skaraborg tillfrågades och till slut gav Nordea bästa villkoren
med lägsta ränta och inga avgifter.
På entreprenadsidan så tillfrågades både mindre och rikstäckande företag, även utländska. Till
sist valdes NCC som lämnade lägst pris och lägst påslag samt bäst organisationsupplägg.
Förutsättningen för detta stora projekt var att vi fick kommunal borgen från Lidköpings
kommun. Efter många turer så accepterade kommunen att medlemsinsatsen fick bli 15.000kr.
Föreningen tecknade avtal med Nordea och med NCC.
Samråd med markägare höll styrelsen den 19 juni 2011 i IOGT –logen i Otterstad.

Stort informationsmöte hölls i Otterstad Församlingshem den 27 juni 2011 som även denna
gång var fullsatt.
Där fick alla information om vad som hänt under våren och att avtal var tecknade samt att
kommunal borgen var klar.
Alla fick också information att nu var medlemsavgiften 15.000kr och den skulle betalas per
omgående eftersom medlem blir man först när medlemsavgiften är betald.
NCC började den sista augusti 2011 att gräva och spränga i Lövskåran vid Odlingsdal.
Därmed var projektet igång.
Föreningen tecknade samarbetsavtal med Skavens fritidsby den 30/5-2010, som innebär att de
ansluter sin förening till vårt vatten och avloppsnät. För detta betalar de sin del av
gemensamma kostnader från Odlingsdal till Skaven samt en årlig underhållsavgift.
Kontakterna med olika läns-och riksmyndigheter har varit många för att försöka erhålla olika
former av bidrag. Beslut väntas under våren 2012.
För projektet skulle få arbetsro och ett slut på alla oroshärdar samt att förhindra framtida
konflikter så förhandlade styrelsen och till slut ingicks ett avtal med Hörvikens VA
Samfällightetsförening den 8 januari 2012, som innebar att de avstår från konflikter och
tillåter våra ledningar att korsa deras ledningsrätter och för detta betalade vi deras upplupna
kostnader om 51.233kronor. Dessutom ersätter vi fd medlemmar mot uppvisande av faktura
deras lantmäterikostnader när de blir medlemmar i vår förening.
Deras förening hade medlemsomröstning den 10 november och föreningen lades villande tills
den upphör per automatik om fyra år.
Därmed är vi tillbaks till ruta ett, dvs Västra Kållandsö VA Ekonomisk förening kan bildas.
En gemensam förening för hela Västra Kållandsö.
Styrelsen föreslår till Årsstämman att genomföra namnbyte .
Antalet medlemmar har hela tiden ökat och föreningen har planerat så att samtliga fastigheter
inom Västra Kållandsö kan erbjudas vatten och avlopp samt bredband.
Styrelsen har haft 18st protokollförda styrelsemöten, samtliga på Traneberg och ett otaliga
fältvandringar, externa möten samt många ”hemuppgifter”.
Styrelsen som också är stiftarna är: ordf. Thomas Pilhagen, sekr. Maria Djup, kassör. Björn
Lindahl, övriga ledamöter är Sten Ulleryd, Albin Olausson, Bo Knutsson, Willis Larsson.
suppleanter är Jonny Jansson, Anders Lahti, Anders Haage.
Inbetalda insatser var den 31 december 2011 324 st.
Kållandsö den 31 mars 2012-03-12
Styrelsen

