Verksamhetsberättelse för Västra Kållandsö VA
Ekonomisk förening över verksamhetsåret 2014
NCC började den sista augusti 2011 att gräva och spränga i Lövskåran vid Odlingsdal.
Därmed var projektet igång som med tiden har utvecklats och blivit till ett stort projekt.
Även under 2014 har ett omfattande arbete nedlagts och stora summor har investerats,
närmare 6.5 miljoner. Ambitionen från början var att allt arbete skulle vara klart till den 31
december 2013 men utökad verksamhet med fler nedlemmar har förlängt projektet. Därtill har
de senaste områdena varit besvärliga med berg och vatten som vi har fått lösa med
specialmaskiner och tekniska lösningar.
NCC har minskat arbetsstyrkan succesivt och under 2014 har vi bara haft två arbetslag tom
semestern. Därefter har vi bara haft ett arbetslag samt inhyrda specialister med sjögående
grävmaskin och i något fall även med dykare.
All verksamhet i sjö nära områden kräver mycket arbete med både länsmyndigheter såväl som
kommunen. Genom missförstånd hamnade föreningen i tidningsskriverier om Pirum som var
olyckliga men blir nog bra till slut.
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 Ullereds Kvarnen. Pump C sitter i kurvan vid Kvarnstugan vid
Traneberg. Pump D sitter vid Fågelkärr.
Kommunens färdigställande av vattenverket på Läckö dröjde och detta medförde att vi hade
vatten utan kostnad under 2012 och 2013. Vattenmätare installerades först i vår
anslutningspunkt vid Odlingsdal den 1 februari 2014. Föreningens entreprenör har installerat
och plomberat vattenmätare från 1 januari 2014.
Att installera så många vattenmätare tar tid, så viss skillnad finns mellan medlemmars
inlämnad förbrukning jämfört med kommunens mätare. Vi har fortfarande fastigheter
inkopplade som saknar vattenmätare men som nu håller på att åtgärdas. Vi har renspolat
systemet vid nya tillkopplingar eller i samband med problem som också har förbrukat vatten.
Sammantaget har vi en brist om ca 13000kubik
Skavens Sff har haft kända problem sedan lång tid tillbaka med deras avloppsnät som får stora
mängder vatten vid regn. Efter omgrävningar och relining o.s.v. har kommunen godkänt att vi
får ta emot deras avlopp. Dessutom har de monterat in flödesmätare, så både de och vi kan se
hur många liter vatten de köper och hur många liter de lämnar tillbaka in i avloppsnätet.
Den senaste pumpen D vid Fågelkärr har gett några medlemmar problem med avloppslukt
som är svavelväte. Tillverkaren har varit där ett flertal gånger. Vi har investerat i ett system
för jonisering av utgående luft. Det hjälpte så där. Därefter har vi investerat i ett nytt Rostfritt
rör som fyller Avloppstanken från botten. Trots detta kvarstår lukt vid vissa vindar.
Frågan utreds av leverantören och nya förslag diskuteras.

Övriga mindre pumpstationer som är placerade hos varje medlem fungerar på ett driftsäkert
sätt även om vi har haft några stopp vid åsknedslag och några vippor har slutat att fungera.
Tillverkaren har varit tillmötesgående och föreningen slipper kostnader för dessa insatser.
Vid några tillfällen har vi haft stopp i ledningsnätet som är svåra att förklara men troligtvis är
de en effekt av torkat material som kommer ut i systemet när nya abonnenter tillkopplats.
Spolbil finns hos medlem i Hulan så åtgärder har snabbt kunnat genomföras.
Den 31 december 2014 så har vi lagt ner över 80km slang och rör av skilda storlekar samt satt
ner avloppstankar och vattenventiler och lagt ner 14mil optoslang.
Servicegrupp
Föreningen har fått fram några frivilliga som ingår i en servicegrupp.
Deras arbete är i första hand att rycka ut om någon av de 4st centrala pumpstationerna skulle
stanna. De fyra centrala pumpstationerna har GSM larm som går till servicegruppen.
Utöver detta kan de vara behjälpliga vid smärre fel i medlemmars anläggning.
Pump leverantören har haft två utbildningsomgångar, dels drift och felsök på de 4st centrala
stationerna och dels i drift och underhåll av de små stationerna.
Vattenkvalitet
Föreningen har via Lidköpings Kommun tagit flera vattenprover och resultaten visar på bra
vatten. Trots detta har några medlemmar klagat på att vattnet ibland luktar och smakar dy.
Provsvaren visar inget. Styrelsen har varit på plats och fann inget fel på kallvattnet. I ett fall
fanns smak och lukt på både kall- och varm-vattnet där problemet troligtvis är av teknisk
natur. Utredning pågår med kommunen och inblandade medlemmar.
Bredband
Efter många turer så genomförde vår förening en EU-upphandling där 5st andra föreningar i
Lidköpings kommun har anslutit sig och anbudstiden gick ut den 15 april 2014.
Vår Centralstation för fiber flyttades under 2013 till väg 2582 vid Låkälle.
Företaget EMPOWER AB fick uppdraget att blåsa in fiber och svetsa fiber samt mäta och
sätta upp Media omvandlaren i varje fastighet. Arbetet har skett under hösten och blev mycket
ryckigt och ostrukturerat eftersom Länsstyrelsen kom med olika uppgifter vad som behövdes
för att få utlovade bidrag om totalt 5.6 miljoner. Slutliga beskedet var att samtliga linjer skulle
lysa.
Detta betydde att EMPOWER fick planera om så att vi hade abonnenter som hade bredband
längst ut i varje linje, Senäte, Traneberg, Odlingsdal, Hörviken och Häljestorp.
Av kostnadsskäl så satte vi upp en understation i Häljestorp som i sin tur förser områdena
Naven, Nore, Trelle. När Skaven vill vara med så kan de också anslutas.
Kommunikation och tjänsteleverantören blev Fastbit AB. Upplägget och avtalet är bra
eftersom föreningen äger sitt nät, men Lidköpings Bredband sköter drift och underhåll.
Därmed har föreningen säkrat att övervakning och insatser sker 24 timmar om dygnet.
Kostnaden för medlemmarna att få bredband och tv, telefon är mycket låg.

Kommunens anslutningsavgift
Föreningen har varit initiativtagare och starkt drivande i frågan om att den kommunala
anslutningsavgiften måste sänkas. Efter träget arbete under hela året så har beslut fattats i
både Teknisk servicenämnd och i Kommunstyrelsen om en sänkning till 18.000kr. Dock
kvarstår i februari 2015 huruvida årligavgift skall införas. Slutligt beslut tas i
kommunfullmäktige.

Medlemsantal
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 nästan 100% anslutningsgrad.
Styrelsen har haft 6st protokollförda styrelsemöten, samtliga på Traneberg och ett antal
fältvandringar, externa möten samt många ”hemuppgifter”.
Styrelsen under 2014 har varit: ordf. Thomas Pilhagen, sekr. Gunnar Hjorth, kassör. Björn
Lindahl, övriga ledamöter är Sten Ulleryd, Albin Olausson, Bo Knutsson, Anders Lahti.
suppleanter är Jonny Jansson, Cecilia Jonson-Ström.
Felaktig styrelsemedlem
I lagen, Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, står det att enbart medlemmar kan ingå i
styrelsen om inte stadgarna så annat föreskriver, vilket våra stadgar inte gör.
Suppleanten Håkan Fredholm har avsagts sig uppdraget eftersom han inte är medlem och inte
äger fastigheten som är ansluten till föreningen.

Den 31 december 2014 hade 364 betalt sin medlemsinsats.
Kållandsö den 2 mars 2015
Styrelsen

