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Verksamhetsberättelse FVA i Flo ekonomiska förening 2018
Året som gått
År 2016 var det fjärde verksamhetsåret efter det att föreningen utvidgade sitt
verksamhetsområde till att omfatta hela landsbygden inom Grästorps kommun. Under 2018 har
vi färdigställt inventeringen av intresset inom hela kommunen och vi hade vid årets slut 791
medlemmar.
Runt 100 nya fastigheter har kunnat anslutas under året och i december -18 var det 358 st
anslutna till föreningens VA nät.
Det finns dessutom dryga 100 fastigheter, främst i Flo Klev och Hyringa som inte är medlemmar i
föreningen utan enbart fiberkunder.
Det är intressant att notera att antalet efteranslutningar ökar. Vid försäljning eller
generationsskifte har det blivit regel att mäklaren eller de nya ägarna kontaktar föreningen för
att fråga om det finns möjlighet att ansluta sig.
En första utbetalning av ekonomiskt stöd för byggnation av fibernät på ca 1,4 Mkr har erhållits
efter en mycket omfattande och tröttande dialog med länsstyrelsen. För att lättare kunna få ut
resten av det stöd som beviljats kommer vi under 2019 att anlita en konsult som jobbar med
fiberfrågor dagligdags.
Kommunens behov av att säkra vatttenförsörjningen och föreningens planer i
Flakebergsområdet har sammanfallit på ett sätt som gjort att vi kunnat samgräva mellan
centralorten och Flakeberg vilket gett föreningen intäkter vilket minskar vårt lånebehov något.
Den ekonomiska långtidsprognosen är dock fortfarande att vi inte kommer att gå med överskott
förrän i stort sett samtliga medlemsfastigheter är anslutna.
Styrelsen
Styrelsen har under 2018 bestått av; Anders Levenskog, ordförande; Mikael Tholerus, kassör;
Tobias Leverin, sekreterare; Nina Svensson; Bengt-Jonas Johansson och Håkan Almqvist.
Kommunen har begärt en styrelseplats för insyn med tanke på det stora borgensåtagandet.
Under 2018 har Kent Larsson innehaft den posten. Magnus Karlsson har varit adjungerad och
deltagit styrelsemötena. Suppleanter har varit Fredrik Fransson och Johan Hansson.
Under året har styrelsen hållit 16 protokollförda styrelsemöten. Dessutom har styrelsen hållit
månatliga avstämningar med arbetsgrupperna. I juni ordnades en tvådagars konferens för
styrelse och arbetsgrupper med fokus på utvärdering och planering.
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Arbetsgrupperna
Våra arbetsgrupper som på helt ideell basis ställer upp och arbetar för sin bygd, sig själva och
sina grannar är grunden för att detta projekt går att genomföra med en ekonomi som får folk
från andra kommuner att höja rejält på ögonbrynen.
Arbetet med att sprida information, samla in anmälningar och kontrakt, kontakta markägare och
projektera för möjliga grävsträckor mm kan därför göras i stort sett gratis medan ett projekt som
skulle genomförts av ett större företag eller kommunen hade slukat åtskilligt med pengar långt
innan en grävmaskin hade varit i närheten.
Projektledning
Under våren hade vi tre stycken projektledare som ansvarade för varsitt grävarbetslag. När
grävningarna i Tengene på båda sidor om Nossan, d v s etapp 3 och 5, blev färdiga deklarerade
respektive projektledare att de inte önskade fortsätta med nya etapper. Följden blev att den
tredje, Magnus Werneholm som redan tidigare jobbat professionellt med bredbandsutbyggnad,
fr o m hösten-18 fick hålla i byggmötena och jobba tätt med samtliga våra tre entreprenörer.
Detta har gett ökad möjlighet till samordning och kunskapsöverföring och vi upplever att
föreningens arbete därmed blir effektivare och vi kommer att fortsätta på samma sätt 2019.
Svårigheter
Berg som går i dagen eller ligger för ytligt för att medge frostfritt djup har varit ett
återkommande bekymmer, inte minst i Flakeberg. Det händer även att när vi väl hittat en möjlig
sträckning så kan det visa sig att det finns markägare som inte är med i föreningen och som
heller inte vill ha några grävschakt i sina marker. För det mesta kan det lösa sig om man ger det
lite tid och låter arbetsgrupp eller grannar ha en dialog med berörda markägare. I bästa fall blir
det enbart en försening men det värsta utfallet kan bli att vissa fastigheter inte är möjliga att
ansluta. När det gäller samgrävningen med kommunen så ser det annorlunda ut. Ett helt
samhälles vattenförsörjning kan inte äventyras så kommunen har möjlighet att tvinga sig fram
med hjälp av lantmäteriet.
Om det händer
Misstänkt smitta i Lidköpings vattenverk aktualiserade frågan om hur vi snabbast når våra
medlemmar vid olika typer av driftstörningar. Det ledde till att styrelsen ordnade tillgång till en
SMS-tjänst som möjliggör grupputskick till medlemmarna.
Växande intresse
Vi är nu Sveriges största förening med kombinationen av VA och fiber. Vi har även ett tätt
samarbete med kommunen som är tämligen ovanligt. Detta har lett till att styrelsen fått några
inbjudningar till mässor och konferenser. Vi får även frågor om vårt arbete från boende i
grannkommuner. Då föreningens stadgar och den kommunala borgen inte medger att
föreningens verksamhetsområde expanderar utanför Grästorps kommun har vi istället kunna
erbjuda att dela med oss av våra erfarenheter genom att hålla en studiecirkel och sälja
konsulttjänster. Då vår möjlighet att dra av moms på gräventreprenaden är beroende av att vi
affärsdrivande är det värdefullt att föreningen kan sälja tjänster till externa aktörer.
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Vi ingår numera i Byanätsforums referensgrupp som en av åtta föreningar i Sverige.
Det är roligt att vårt arbete på detta sätt röner positiv uppmärksamhet och när det enligt en
tidningsartikel häromveckan tydligen kommer att ta Miljö och hälsa 196 (!) år att inventera alla
enskilda avlopp om de fortsätter i nuvarande takt så är det inte bara den enskilde medlemmen
som tjäna på att kunna ansluta sig till föreningens VA-nät utan hela samhället.
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