,Årsberättelse 2014
Fiber, Vatten och Avlopp i Flo Ekonomiska Förening
Föreningen bildades på hösten 2013 och har idag 109 medlemmar. Under 2014 har styrelsen
bestått av: Anders Levenskog, Mikael Tholerus, Tobias Leverin, Andreas Johansson, Jonas
Johansson Håkan, Almqvist och Magnus Karlsson.
Styrelsen har under året haft 13 st protokollförda möten då viktiga beslut tagits. Ett årsmöte
hölls den 6 mars 2014. Utöver de formella styrelsemötena har styrelsen i stort sett träffats varje
vecka för arbetsmöten. Dessutom har delar av styrelsen träffat banker, entreprenörer och
företrädande för kommunen.
En projektledare anlitades redan i januari för att hålla i byggmöten samt sköta kontakter mellan
entreprenörer, markägare, vissa myndigheter och styrelsen. Enskilda styrelsemedlemmar har
vid behov deltagit i byggmötena.
Under första halvåret 2014 anlitades en projektledare, styrelsen kontrakterade två stycken
konsulter för projektering av VA resp. fibernätet, anbud på gräventreprenad togs in och
värderades varefter avtal skrevs med Hans Ohlson Mark o Vatten AB.
Vi genomförde ett markägarmöte på Tre Älgar för berörda markägare inom etapp 1 samt ett
informationsmöte i bygdegården angående de bindande anslutningsavtalen. En första ansökan
om momsregistrering gjordes och vi valde leverantör av pumputrustning efter offerttagning och
granskning av olika tekniker. Även bankkontakter för att diskutera lånevillkor togs under våren.
Den 7 juli kom så äntligen grävningen igång, och andra halvan av året fick mycket av tiden att
ägnas åt de praktiska frågor som uppstår när ett ledningsnät på en kartbild skulle översättas till
verklighet.
I september kunde vi hålla ett uppstartsmöte för fastighetsägare inom etapp 2 och senare under
hösten undertecknade vi lånehandlingar för att kunna lyfta de första 3 miljonerna hos Nordea. Vi
har även tagit fram exempel på hur månadsräkningarna för föreningens medlemmar kan
komma att se ut när väl vattnet släpps på. Vi blev tyvärr tvungna att förnya vår momsansökan då
det saknades vissa uppgifter i vårens ansökan, t ex anslutningsavtalet mot kommunen som kom
till först på hösten.
Inga bidrag från Länsstyrelsen har influtit under året trots våra ansträngningar med olika
ansökningar. Eftersom vi inte har vågat chansa utan baserat vår budget på kända fakta betyder
inte uteblivna bidrag någon försämring av bokslutet.
Momsregistreringen blev inte godkänd förrän en bit in på 2015 men eftersom ansökan gällde
2014 får vi dra av moms på kostnader ett helt år tillbaka. Detta innebär en förändring av vår
budget – åt rätt håll! Det känns väldigt roligt att kunna presentera detta för medlemmarna.

Styrelsen vill tacka för det förtroende vi åtnjutit under året och är både trötta och stolta av det vi
åstadkommit. Vi ser fram mot ett nytt framgångsrikt år för föreningen och att medlemmarna i
område 1 skall kunna få friskt vatten i sina kranar samt grävningarna i område 2 komma igång.
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Styrelsen genom
Anders Levenskog

