Lidköping 2016-11-20

MEDLEMSINFORMATION Nr. 16
Hej Alla!
Här kommer ett nytt medlemsbrev och lägesrapport med information om våra föreningar.
Vi vill återigen påminna om att det är viktigt att alla som beställt aktiv anslutning på avloppet nu
kopplar på sig. Har Ni inte kontaktat grävfirma för ingrävning eller elfirma för inkoppling, bör detta
ske omgående. Vi vill få igång alla stammar så att Ni/Vi inte får sedimentering och proppar på de
områden som ännu inte har anslutit sig. Styrelsen kommer att tvingas att ta ett beslut att kostnaden för
de som inte har kopplat på sig, och har stopp i sina ledningar, får stå för detta själva.
Vi vill även påminna alla om vikten av att bara spola ned fekalier och toapapper i avloppet, detta för
att inte det ska bli problem med den egna pumpstationen eller stopp i vårt ledningsnät.
Som vi tog upp i medlemsinformation nr 15 att förvaltningsrätten gick på kommunens linje med
kostnader för VA-föreningar på vatten och avlopp, kommer nu kommunen att driva igenom detta
beslutet.
Detta innebär för vår förening att vi kommer få betala 16,93 kr till kommunen för varje kubikmeter
vatten vi köper. Vi har tagit en ny kontakt med kommunen för att försöka att få igenom vårt krav med
minusmätare för våra jordbruk, då bara en ringa del av deras förbrukning av vatten går tillbaka i
avloppet.
Styrelsen kommer under december att tvingas att ta ett beslut utifrån dessa förhandlingar med
kommunen om priset på vatten för 2016. Detta innebär att de medlemmar som bara har vatten och ej
avlopp ännu, kan komma att få betala samma pris för vatten som de som har avlopp. Vi i styrelsen har
haft mycket diskussioner om detta, men har kommit fram till att vi inte kan köpa vatten från
kommunen för ca 17 kronor och sedan sälja detta för ca 6 kronor till medlemmar.
I kommunens beslut ingår även en fast kostnad på i dagsläget 1040 kr/fastighet och år, som
kommunen kommer att ta ut för varje ansluten fastighet i föreningen. Även anslutningsavgiften för
varje fastighet kommer nu att debiteras ut av kommunen till föreningen, och föreningen kommer att få
debitera vidare till medlemmarna.
Beslutet i sin helhet från kommunen med gällande taxor kommer att läggas upp på hemsidan.
Extra faktureringen för de ökade kostnader som har belastat avloppsprojektet, är nu på gång med
5000kr/ansluten pumpbrunn. Vi har varit eniga i styrelsen om att ta ut denna extra debitering för
avloppet. Så att när nu projektet är avslutat, ska det vara betalt av medlemsinsatser som det var tänkt
från början. Vi står i och med att det är betalt starkt rustade inför en drift av systemet, som nu kommer
att ta vid. Och vi kan redan nu se att vi kommer att få lägga stora summor på skötsel och underhåll.
Kopia på avtalet som ligger till grund för kostnaderna följer med utskicket.
Det har varit en spännande tid för styrelsen och för mig som ny ordförande. Tyvärr fick vi börja
med att genomföra besluten som kommunen nu har tagit gällande VA-föreningar. Samtidigt har
det varit många positiva möten både personligt och via telefon med er medlemmar.
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