
                     

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅR 2017 I KLÄPPEN VA 
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 

Verksamhetsåret 2017 var ett år med stor turbulens i verksamheten och förändringar i styrelsen.  
Styrelsen hade under första halvåret 6 protokollförda styrelsemöten. Årsstämman hölls den 27 maj 2017 
i Ungärde skola i Lima. Vid årsmötet avgick hela den befintliga styrelsen och någon ny styrelse kunde 
inte väljas.  
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län utsåg 2017-08-22 Advokat Anders Grahn, Appelli Advokater i Falun till 
syssloman med uppdrag att ta fram en ny styrelse. Sysslomannen tog fram förslag till ny styrelse. Vid 
extra stämma den 3 november 2017 valdes en ny styrelse i enlighet med sysslomannens förslag.  
 
Styrelsen som valdes bestod av:  
Carl Henrik Carlsson, ordförande 
Håkan Sandberg, ledamot 
Gustav Eriksson, ledamot 
Maud Rosendahl, suppleant 
 
Den nyvalda styrelsen ägnade kvarvarande del av året till att sätta sig in i verksamheten samt 
utestående frågor. Vid två av styrelsens möten, var den gamla styrelsen adjungerad del av mötet, för att 
uppdatera sig om verksamheten och vad som återstod av sammankopplingsprojektet. Styrelsen hade 
också möte med representanter från VAMAS för att presentera den nya styrelsen och lyssna av VAMAS 
syn på samfällighetsföreningens verksamhet samt få reda på hur VAMAS såg på möjligheten att ta över 
ansvaret för VA-nätet så snart som möjligt men före 31 december 2022.  
 
Styrelsen har också haft två möten för att diskutera VA-situationen i Kläppen och fundera över hur vi ska 
gå vidare för att nå vårt mål att VAMAS ska ta över ansvaret så snart som möjligt, helst under 2018.  
 
Efter räkenskapsårets slut har styrelsen haft två möten med VAMAS, ett i februari och ett i mars. Vid det 
första mötet var VAMAS positiv till att ta över va-ansvaret från samfällighetsföreningen under 2018 men 
den inställningen var helt förändrad vid mötet i mars. Anledningen till förändringen var att VAMAS är 
tvingade att under 2018 ta över va-ansvaret för Stöten pga. en dom från Mark- och miljödomstolen. 
Representanterna från VAMAS menade att de inte hade personella resurser att samtidigt ta över va-
ansvaret för Kläppen. VAMAS sa att det tidigaste övertagande man kunde tänka sig är 2020 eller senare. 
Mötet resulterade ändå i att samfällighetsföreningen och VAMAS enats i ett underskrivet protokoll om 
beräkningsgrunderna för hur ersättningen vid övertagandet skall beräknas.  
 
Styrelsen är inte nöjd med VAMAS besked. Ett brev har redan sänts från styrelsen till beslutsfattarna i 
Malung-Sälens kommun i frågan. Styrelsen har i verksamhetsplanen lagt in uppgiften för kommande år 
att fortsätta samtalen med VAMAS och Kommunledningen i denna anda. 
 
Förutom möten efter räkenskapsårets slut träffade styrelsen också flera av entreprenörerna, som är 
delaktiga i sammankopplingsprojektet, för att lyssna av hur de ser på situationen. 
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