Verksamhetsberättelse för Traneberg Sunnegata VA Ekonomisk
förening över verksamhetsåret 2012
NCC började den sista augusti 2011 att gräva och spränga i Lövskåran vid Odlingsdal.
Därmed var projektet igång.
Under 2012 har ett omfattande arbete nedlagts och stora summor investerats.
Alla som har rest runt och följt projektet har sett grävmaskiner och stora slangrullar överallt
på vårt område.
Under våren satsade vi resurser att få upp ett stamnät som skulle fungera som test för den
fortsatta utbyggnaden.
Eftersom allt avlopp skall passera avloppspump A vid Hörviksbotten innan det trycks ut i
kommunens avloppsnät i Odlingsdal, så gällde det att få till en bra lösning.
Ett arbetslag arbetade mot Låkälle och Sunnegata och ett arbetslag arbetade mot Hörviken.
I Hörviken uppstod frågan spränga 500m eller göra vad då?
Efter noggranna kalkyler framstod alternativet att ”horisontalborra” som mest
kostnadseffektivt.
NCC anlitade företaget Styrud som borrade 2 hål om över 200m.
Hörvikens Marina var den förste medlem som fick vatten och avlopp inkopplat , redan den 2
maj.
Från Låkälle fortsatte arbetslagen söderut mot Sjöhaga/Vänsjö samt via Klackered och mot
Traneberg och Eriksberg..
Industrisemestern gjorde stopp och nu hade vi ett tjugotal medlemmar anslutna.
Avloppssystemet har 4st matarpumpar på stamnätet: Den största är pump A som sitter i
betsmarken i Hörviksbotten med uppgift att trycka över höjdkammen till Odlingsdal. Pump B
sitter på åkermarken vid den nedlagda Kvarnen. Pump C sitter i kurvan vid Kvarnstugan vid
Traneberg. Pump D sitter vid Häljestorp/Lillesjö.
Placeringar av pumparna är gjorda utifrån funktionsbehov men också hur vi till lägsta kostnad
fick tag i trefas elström samt nära väg för service.
Varje område har sina problem och i Sjöhagen hade vi Fornåkrar som vi måste gå igenom.
Efter ett antal turer med Länsstyrelsen så erhölls tillstånd.
De flesta markägare har varit mycket positiva och många har aktivt hjälpt till för att hitta
bästa vägar i det bergiga landskapet. En insats som sparat kostnader.
Tyvärr har det funnits några fastighetsägare som gett föreningen både bekymmer, extra arbete
och stora och onödiga kostnader som tex. sträckan Låkälle- Klackered.
Sedan har vi några fastighetsägare i Hörviksområdet som vill förhindra att grannen får vara
med.
Diskussioner med Hörviksföreningen avslutades med ett bra avtal den 8 januari som innebar
att det blev inga konkurrerade föreningar och att alla hinder skulle tas bort.
Skavens Samfällighetsförening tecknade ett nytt avtal den 25 januari som innebar att vår
förening till fast pris drar fram vatten och avlopp. Vill de ha bredband kostar det extra.
Höstens arbete har inneburit att vi nådde till Skaven den 18 december via Fågelkärr och att vi
därmed har lagt ner 70 procent av stamnätet. Det eviga regnandet gjorde det besvärlig för

arbetslagen och antalet inkopplingar i fastigheter blev färre än beräknat. Årets vinter med
både mycket snö och kyla har givetvis ökat kostnaderna. Genom omprioriteringar av
arbetsmoment så har vi undvikit stora kostnadsfördyringar. Att tina snö och tjäle kostar
pengar så det är bättre att återkomma till våren.
Den 31 december så har vi lagt ner över 50km slang, rör av skilda storlekar samt satt ner över
200 avloppspumpar och vattenventiler.
Namnbyte som styrelsen föreslog till Årsstämman 2012 måste beslutas på två följande, varför
namnfrågan är på dagordningen 2013.
Antalet medlemmar har hela tiden ökat och föreningen har planerat så att samtliga fastigheter
inom Västra Kållandsö kan erbjudas vatten och avlopp samt bredband. Tyvärr finns det
enstaka fastigheter som avstått men i huvudsak så har vi 98% anslutningsgrad.
Styrelsen har haft 5st protokollförda styrelsemöten, samtliga på Traneberg och ett antal
fältvandringar, externa möten samt många ”hemuppgifter”.
Styrelsen under 2012 har varit: 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, Håkan Fredholm
Godkända medlemmar var den 31 december 348st.

Kållandsö den 24 mars 2013
Styrelsen

