Lidköping 2015-10-01

MEDLEMS INFORMATION Nr. 14
Hej Alla,
Här kommer nytt medlemsbrev och lägesrapport med information om våra föreningar.
Bifogat finner Ni ”Kontakt formulär / Rapportsedel” för vattenavläsning som skall vara föreningen
till handa senast den 30/10 och Ni som vill lämna rapport på ”Min sida” på hemsidan www.kallnet.se
så öppnades den för rapportering den 5/10 och stänger 30/10.
De som har registrerat mail har även fått information om detta på mailen.
Vi har ändrat inloggning via hemsidan på ”Min Sida” så att ni loggar in med Ert person nummer,
xxxxxx-xxxx samt medlemsnummer, vilket står på fakturor eller på rapportsedeln.
Kontrollera alla uppgifter på rapportsedeln och ändra eventuella felaktigheter, har Ni E-mail så fyll i
detta om det saknas på registreringen.
Viktigt att alla rapporterar tillbaka, så att vi får en kontroll/uppdatering av vårt register.
Har Ni frågor eller synpunkter så kan Ni skicka in detta på mail via info@kallnet.se eller skriva en
kommentar på rapportsedelns baksida.
Vi har nu grävt över 12 mil och är på väg att avsluta vårt projekt med grävning, som hållit på i 36
månader alltså snart 3 år sedan starten november 2012 och föreningen har 662 medlemmar.
Det som nu återstår är dokumentation av alla sträckor och reglering av intrång och skördeskador.
Men först har vi en del återstående arbete kvar med bredband som blåsning av fiber i Strö,
Lindholmen och Spårön samt svetsning och inkoppling av Mediakonverters i Botten, Torpa, Fröslunda
Tolsjö och slutligen Strö.
Viktigt att Ni som ännu inte fått inblåst fiber, ser till att Er slang är indragen i huset och inte bara
ligger under huset, den skall vara indragen dit Ni vill ha Er fiberdosa monterad.
Bredbandet har dragit ut på tiden och det har varit mycket problem med felsvetsade och korsade fiber
och för höga mätvärden, och därför har många anslutningar fått göras om och därför har detta inte följt
övriga körplanen, utan vi har fått koncentrera hela styrkan på att få igång de som är inblåsta och
svetsade.
Beträffande avloppet så är nu alla sträckor och system trycksatta och testade och det är viktigt att alla
som beställt aktiv anslutning nu kopplar på sig och har Ni inte kontaktat grävfirma för ingrävning
eller elfirma för inkoppling, så bör detta ske omgående, vi vill få igång alla stammar så Ni inte får
sedimentering och proppar på de områden som ännu inte har anslutit sig.
Viktigt är att det bara är ”Fekalier och toapapper” som skall spolas ner, inget annat och använd
absolut inte ”Torki papper” eller ”Våtservetter” för detta löser inte upp sig i vatten utan fastnar
i pumpen.
Byte av styrkorten i avloppstyrningen kommer att göras vid första servicetillfället och Elektrodynamo
i Lidköping som fått ansvaret för service, kommer inom kort att ta kontakt för service av Er
pumpstation.
Beträffande anslutningsavgifterna till Lidköpings kommun för vatten och avlopp, så har vi lämnat in
ett överklagande till Förvaltningsrätten och kommer inte att debitera detta förrän dessa förhandlingar
är avslutade.
Debitering av Aktiveringsavgiften för bredbandet kommer i samband med debitering av
vattenförbrukningen i November.
För sommarstugeägare som inte har värme i husen över vintern, bör ta bort vattenmätaren och
se till att huvudservisen är avstängd och att det inte står tryck på sista kranen vid
mätarkonsolen utan att den är öppen. Låt strömmen stå på till pumpstationen och spola, så det
står klarvatten i brunnen när Ni lämnar för vintern, se ”Skötselråd” plastad sida som Ni fått ut
vid driftsättningen av avloppspumpen.
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