
Välkommen till Årsstämma 
Kläppens VA samfällighet 

Onsdag 24 juni 2020
Kl. 17:00





1. Prövning av att mötet kallats enligt stadgarna 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Framställningar från styrelsen. Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

a) genomgång av försäljningen till VAMAS och principer för återbetalning till medlemmarna 
b) förslag till beslut om att upplösa GA 2 och GA 27 samt upplösa Kläppens VA Samfällighetsförening vid 
försäljning av både avlopps- och vattenanläggningen. 
c) förslag till beslut att föreningen ska skifta överskottet efter försäljningen av vattenanläggningen per 
andelstal. Beslut att skiftas enligt andelstal vid försäljning av avloppet är redan taget på årsstämman 
2019. 
d) förslag till beslut att ersättning ska insättas på av medlem anvisat konto 
e) förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, efter upplösning av samfälligheten, till stugpotten 
f) verksamhetsplan för 2020 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
12. Val av styrelse, 
a) styrelseordförande 
b) 2 ledamöter varav en ledamot på 2 år 
c)1 suppleant 
13. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant 
14. Fråga om val av valberedning 
15. Övriga frågor 
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig. 
17. Stämmans avslutande 
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försäljning av både avlopps- och vattenanläggningen. 
c) förslag till beslut att föreningen ska skifta överskottet efter försäljningen av vattenanläggningen per 
andelstal. Beslut att skiftas enligt andelstal vid försäljning av avloppet är redan taget på årsstämman 
2019. 
d) förslag till beslut att ersättning ska insättas på av medlem anvisat konto 
e) förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, efter upplösning av samfälligheten, till stugpotten 
f) verksamhetsplan för 2020 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
12. Val av styrelse, 
a) styrelseordförande 
b) 2 ledamöter varav en ledamot på 2 år 
c)1 suppleant 
13. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant 
14. Fråga om val av valberedning 
15. Övriga frågor 
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig. 
17. Stämmans avslutande 
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Kundfordringar: De medlemmar som ej betalt kontaktas kontinuerligt och om betalning kvarstår 
kommer de skickas till inkasso.
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Genomgång av försäljningen till VAMAS och 
principer för återbetalning till medlemmarna



Totalt beräknat värde anläggning ledningsnät vatten inkl moms: 8 081 330 kr         
Totalt beräknat värde anläggning ledningsnät avlopp inkl moms: 9 050 004 kr         
Totalt beräknat värde anläggning övrigt (sammankoppling) inkl mom 14 148 185 kr      
Total: 31 279 519 kr      

Sammanställning Vamas & KVA

Denna summa betalar Vamas för VA anläggningen.

Värderingsår 2019.



Värdet för anläggningar KVA förvaltar över för GA 2 är 6 232 003 kr. 
Mellanskillnaden från hela värdet skall betalas ut till Gan eller ägare 
utanför KVA.



Utbetalning kommer ske enligt andelstalsmetoden.
För GA 2 togs beslut på förra årsstämman att använda det som 
lantmäteriet förrättat för hela Kläppens alla områden.

För GA 27 föreslår styrelsen att andelstalsmetoden används enligt 
samma princip som ovan.

Styrelsen har i förslaget om andelarna inte kunnat se annat alternativ att 
föreslå andelar för anläggningarna. Även om andra alternativ vore mer 
fördelaktigt för merparten av medlemmarna skulle det bli för kostsamt 
och avancerat (kräver ny förrättning vilket iom Vamas övertagande ej är 
genomförbart).



Värdet som respektive fastighetsägare kan förväntas få från försäljningen 
av VA anläggningen finns att läsa på varatklappen.se

Att den är preliminär är pga det finns en buffert då likvidationen av 
föreningen ej är helt fastställd vad den förväntas kosta på 500tkr

Målet är så nära + - 0 som möjligt efterlikvidation och utbetalning av 
värdet.



Förslag till beslut om att upplösa GA 2 och GA 27 
samt upplösa Kläppens VA Samfällighetsförening 
vid försäljning av både avlopps- och 
vattenanläggningen. 



Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppläsning av GA 
2, GA 27.samt föreningens upphörande och likvidation efter 
genomförd försäljning av VA anläggning till Vamas.

Detta utförs senast 31/12 -2020



Förslag till beslut att föreningen ska skifta 
överskottet efter försäljningen av 
vattenanläggningen per andelstal. Beslut att 
skiftas enligt andelstal vid försäljning av avloppet 
är redan taget på årsstämman



Beslut för andelstalsbaserad återbetalning för GA 27.



Förslag att ersättning ska insättas på av medlem 
anvisat konto



För att utbetalning skall ske till respektive fastighetsägare behöver vi få korrekt 
adress och kontonummer att föra över pengarna till. Fyll därför i detta 
dokument för att säkerställa att KVA har korrekt information och rätt 
banknummer. Följ länken som ni hittar på varatklappen.se. 

Denna måste fyllas i innan 15 september för att vi skall hinna administrera hela 
processen. 



Förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, 
efter upplösning av samfälligheten, till 
stugpotten 



OM det trotts styrelsens mål om + - 0 efter likvidation finns medel 
kvar på kontona är styrelsens förslag att summan betalas ut till 
Stugägarpotten.

Beslut:



Verksamhetsplan för 2020



VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020 

KVA har kommit överens med Vamas att de ska köpa KVA:s va-anläggning i 
Kläppen. Vamas tar över driften av anläggningen den 1 juli 2020 och affären slutförs 
under hösten 2020. Styrelsens verksamhet under 2020 kommer att vara att 

- slutföra försäljningen av va-anläggningen till Vamas
- fördela överskottet i föreningen till medlemmarna 
- avsluta gemensamhetsanläggningarna ga:2 och ga:27 
- förbereda för att lägga ner föreningen. 



1. Prövning av att mötet kallats enligt stadgarna 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Framställningar från styrelsen. Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

a) genomgång av försäljningen till VAMAS och principer för återbetalning till medlemmarna 
b) förslag till beslut om att upplösa GA 2 och GA 27 samt upplösa Kläppens VA Samfällighetsförening vid 
försäljning av både avlopps- och vattenanläggningen. 
c) förslag till beslut att föreningen ska skifta överskottet efter försäljningen av vattenanläggningen per 
andelstal. Beslut att skiftas enligt andelstal vid försäljning av avloppet är redan taget på årsstämman 
2019. 
d) förslag till beslut att ersättning ska insättas på av medlem anvisat konto 
e) förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, efter upplösning av samfälligheten, till stugpotten 
f) verksamhetsplan för 2020 b) Verksamhetsplanering för 2019 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
12. Val av styrelse, 
a) styrelseordförande 
b) 2 ledamöter varav en ledamot på 2 år 
c)1 suppleant 
13. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant 
14. Fråga om val av valberedning 
15. Övriga frågor 
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig. 
17. Stämmans avslutande 



Förslag ersättning styrelse & revisor:
30 000 kr till ordförande
30 000 kr till kassör.
15 000 kr till ledamot.
15 000 kr till sekreterare
Reseersättning med egen bil enl statlig norm 35 kr/mil varav 18:50/mil är 
skattefritt och 16:50/mil är skattepliktigt.
Restidsersättning 350:-/timme enkel resa.
Timarvoden vid fysiska möten 350:-/tim.

Ersättning till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Dvs samma ersättning sedan 2016



1. Prövning av att mötet kallats enligt stadgarna 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Framställningar från styrelsen. Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

a) genomgång av försäljningen till VAMAS och principer för återbetalning till medlemmarna 
b) förslag till beslut om att upplösa GA 2 och GA 27 samt upplösa Kläppens VA Samfällighetsförening vid 
försäljning av både avlopps- och vattenanläggningen. 
c) förslag till beslut att föreningen ska skifta överskottet efter försäljningen av vattenanläggningen per 
andelstal. Beslut att skiftas enligt andelstal vid försäljning av avloppet är redan taget på årsstämman 
2019. 
d) förslag till beslut att ersättning ska insättas på av medlem anvisat konto 
e) förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, efter upplösning av samfälligheten, till stugpotten 
f) verksamhetsplan för 2020 b) Verksamhetsplanering för 2019 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
12. Val av styrelse, 
a) styrelseordförande 
b) 2 ledamöter varav en ledamot på 2 år 
c)1 suppleant 
13. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant 
14. Fråga om val av valberedning 
15. Övriga frågor 
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig. 
17. Stämmans avslutande 



KLÄPPEN VA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
BUDGET PER RESULTATENHET

BUDGET
AVLOPP ANLÄGGNING Budget ÅR 2019 Utfall 2019 ÅR 2020
Intäkter:
Medlemsavgifter 19 741 20 168
Vamas anslutn.avgifter 230 003

Kostnader:
Vamas -249 248

RESULTAT 19 741 923 0

AVLOPP DRIFT ÅR 2019 Utfall 2018 ÅR 2020
Intäkter:
Medlemsavgifter 3 346 500 3 354 397

Kostnader:
Vamas -3 100 000 -2 990 063 -1 080 409
Fondering -10 000
Övriga kostnader drift -20 000 -27 445 -20 000

RESULTAT 216 500 336 889 -1 100 409



VATTEN ANLÄGGNING ÅR 2019 Utfall 2018 ÅR 2020
Intäkter:
Medlemsavgifter/övr intäkter 1 672 000 1 677 364

Kostnader:
Direkta kostnader/mindre reparationer -10 000 0
Avskrivningar -400 000 -189 135
Likviditetspåverkan:
Amortering utöver avskrivningarna -1 000 000
Kvarvarande kost. Sammankopplingen -400 000

RESULTAT -138 000 1 488 229 0

VATTEN DRIFT ÅR 2019 Utfall 2018 ÅR 2020
Intäkter:
Medlemsavgifter 1 753 500 1 756 916

Kostnader:
Vattenverk, driftskostnader -500 000 -661 116 -100 000
El, tele -250 000 -321 629 -50 000
Övriga kostnader, reparationer -50 000 0 -80 000
Fondering -10 000 0
Räntor -460 000 -486 627 -460 000

RESULTAT 483 500 287 544 -690 000

ADMINISTRATION ÅR 2019 Utfall 2018 ÅR 2020
Intäkter:
Övr intäkter 0 0

Kostnader:
Försäkringar, advokat mm -30 000 -23 889 -30 000
Revisor, redovisning, bank -150 000 -105 597 -150 000
Styrelseersättningar -200 000 -174 022 -200 000
Räntor -5 000 -162 -5 000

RESULTAT -385 000 -303 670 -385 000

TOTALT RESULTAT 196 741 1 809 915 -2 175 409



Styrelsens förslag är att inte debitera medlemmarna 
någon avgift för 2020.

Kostnader kommer täckas av lån och återbetalningen av 
VA anläggningen.



1. Prövning av att mötet kallats enligt stadgarna 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Framställningar från styrelsen. Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

a) genomgång av försäljningen till VAMAS och principer för återbetalning till medlemmarna 
b) förslag till beslut om att upplösa GA 2 och GA 27 samt upplösa Kläppens VA Samfällighetsförening vid 
försäljning av både avlopps- och vattenanläggningen. 
c) förslag till beslut att föreningen ska skifta överskottet efter försäljningen av vattenanläggningen per 
andelstal. Beslut att skiftas enligt andelstal vid försäljning av avloppet är redan taget på årsstämman 
2019. 
d) förslag till beslut att ersättning ska insättas på av medlem anvisat konto 
e) förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, efter upplösning av samfälligheten, till stugpotten 
f) verksamhetsplan för 2020 b) Verksamhetsplanering för 2019 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
12. Val av styrelse, 
a) styrelseordförande 
b) 2 ledamöter varav en ledamot på 2 år 
c)1 suppleant 
13. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant 
14. Fråga om val av valberedning 
15. Övriga frågor 
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig. 
17. Stämmans avslutande 



Förslag från valberedningen

Förslaget är omval på 1 år( eller tills föreningen är likviderad) 
för samtliga.



1. Prövning av att mötet kallats enligt stadgarna 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Framställningar från styrelsen. Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

a) genomgång av försäljningen till VAMAS och principer för återbetalning till medlemmarna 
b) förslag till beslut om att upplösa GA 2 och GA 27 samt upplösa Kläppens VA Samfällighetsförening vid 
försäljning av både avlopps- och vattenanläggningen. 
c) förslag till beslut att föreningen ska skifta överskottet efter försäljningen av vattenanläggningen per 
andelstal. Beslut att skiftas enligt andelstal vid försäljning av avloppet är redan taget på årsstämman 
2019. 
d) förslag till beslut att ersättning ska insättas på av medlem anvisat konto 
e) förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, efter upplösning av samfälligheten, till stugpotten 
f) verksamhetsplan för 2020 b) Verksamhetsplanering för 2019 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
12. Val av styrelse, 
a) styrelseordförande 
b) 2 ledamöter varav en ledamot på 2 år 
c)1 suppleant 
13. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant 
14. Fråga om val av valberedning 
15. Övriga frågor 
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig. 
17. Stämmans avslutande 



Valberedning

Då föreningen skall likvideras utgår denna.



1. Prövning av att mötet kallats enligt stadgarna 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Framställningar från styrelsen. Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

a) genomgång av försäljningen till VAMAS och principer för återbetalning till medlemmarna 
b) förslag till beslut om att upplösa GA 2 och GA 27 samt upplösa Kläppens VA Samfällighetsförening vid 
försäljning av både avlopps- och vattenanläggningen. 
c) förslag till beslut att föreningen ska skifta överskottet efter försäljningen av vattenanläggningen per 
andelstal. Beslut att skiftas enligt andelstal vid försäljning av avloppet är redan taget på årsstämman 
2019. 
d) förslag till beslut att ersättning ska insättas på av medlem anvisat konto 
e) förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, efter upplösning av samfälligheten, till stugpotten 
f) verksamhetsplan för 2020 b) Verksamhetsplanering för 2019 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
12. Val av styrelse, 
a) styrelseordförande 
b) 2 ledamöter varav en ledamot på 2 år 
c)1 suppleant 
13. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant 
14. Fråga om val av valberedning 
15. Övriga frågor 
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig. 
17. Stämmans avslutande 



1. Prövning av att mötet kallats enligt stadgarna 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Framställningar från styrelsen. Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

a) genomgång av försäljningen till VAMAS och principer för återbetalning till medlemmarna 
b) förslag till beslut om att upplösa GA 2 och GA 27 samt upplösa Kläppens VA Samfällighetsförening vid 
försäljning av både avlopps- och vattenanläggningen. 
c) förslag till beslut att föreningen ska skifta överskottet efter försäljningen av vattenanläggningen per 
andelstal. Beslut att skiftas enligt andelstal vid försäljning av avloppet är redan taget på årsstämman 
2019. 
d) förslag till beslut att ersättning ska insättas på av medlem anvisat konto 
e) förslag till beslut att skänka eventuellt överskott, efter upplösning av samfälligheten, till stugpotten 
f) verksamhetsplan för 2020 b) Verksamhetsplanering för 2019 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
12. Val av styrelse, 
a) styrelseordförande 
b) 2 ledamöter varav en ledamot på 2 år 
c)1 suppleant 
13. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant 
14. Fråga om val av valberedning 
15. Övriga frågor 
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig. 
www.varatklappen.se/klappens-va-samfallighet/ 

17. Stämmans avslutande 

http://www.varatklappen.se/klappens-va-samfallighet/


1. Prövning av att mötet kallats enligt stadgarna 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av ordförande för stämman 
4. Val av sekreterare för stämman 
5. Val av två justerare, tillika rösträknare 
6. Fastställande av dagordning 
7. Styrelsens och revisorernas berättelser 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Framställningar från styrelsen. Inga motioner har inkommit från medlemmarna. 

a) Styrelsens förslag om att VAMAS tar över avloppsanläggningen Ga:2 så fort som det kan ske 
samt fördelning av utbetalning av värdet på anläggningen enligt gällande andelstalslista. 
b) Verksamhetsplanering för 2019 

10. Ersättning till styrelsen och revisorerna 
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 
12. Val av styrelse, 
a) styrelseordförande 
b) 2 ledamöter varav en ledamot på 2 år 
c)1 suppleant 
13. Val av 1 revisor på ett år och val av 1 revisorssuppleant 
14. Fråga om val av valberedning 
15. Övriga frågor 
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgänglig.

www.varatklappen.se/klappens-va-samfallighet/ 
17. Stämmans avslutande 

http://www.varatklappen.se/klappens-va-samfallighet/


Tack!


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Bildnummer 4
	Bildnummer 5
	Bildnummer 6
	Bildnummer 7
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Bildnummer 10
	Bildnummer 11
	Bildnummer 12
	Bildnummer 13
	Bildnummer 14
	Bildnummer 15
	Bildnummer 16
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Bildnummer 19
	Bildnummer 20
	Bildnummer 21
	Bildnummer 22
	Bildnummer 23
	Bildnummer 24
	Bildnummer 25
	Bildnummer 26
	Bildnummer 27
	Bildnummer 28
	Bildnummer 29
	Bildnummer 30
	Bildnummer 31
	Bildnummer 32
	Bildnummer 33
	Bildnummer 34
	Bildnummer 35
	Bildnummer 36
	Bildnummer 37
	Bildnummer 38
	Bildnummer 39
	Bildnummer 40
	Bildnummer 41
	Bildnummer 42
	Bildnummer 43
	Bildnummer 44
	Bildnummer 45
	Bildnummer 46

