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MEDLEMSINFORMATION Nr. 17
Hej Alla!
Här kommer ett nytt medlemsbrev och lägesrapport med information om våra föreningar.
Vi har nu haft årsmöte för verksamhetsåret 2016. Det var senarelagt på grund av beslut om minusmätare för
djurgårdar som Kommunfullmäktige tog 2017.04.24. Kommunens beslut att tillåta minusmätare för
djurgårdar, innebar att årsmötet beslutade att de minusmätare som tidigare varit godkända av föreningen ej
gäller efter 2017.06.30. Protokoll från årsmötet finns på föreningens hemsida.
De medlemmar som har haft godkända minusmätare av föreningen, måste själva ansöka om att få dessa
godkända av Teknisk Service Lidköpings kommun, enligt kommunens regelverk.
Vi har även kommit igång med byte av samtliga vattenmätare i föreningen enligt beslut på årsmötet, detta
arbete beräknas att färdigställas under hösten. Alla medlemmar kommer att få sin vattenmätare utbytt.
I samband med bytet av vattenmätare så kommer dessa att plomberas och det utförs även en besiktning av
befintlig installation så att denna följer de regler som Lidköpings kommun ställer på föreningen (ABVA). Det
kommer även att kontrolleras att vattenmätaren mäter samtliga förbrukare på fastigheten.
Vi kommer även att vara ytterst restriktiva med att kontraktera och ansluta nya medlemmar, då vi
kapacitetsmässigt börjar och närma oss gränsen för vad föreningens ledningsnät är anpassat för. Vi har börjat
få indikationer på att tryckfall förekommit i vattenledningsnätet.
Beslutet från årsmötet om nya avgifter för VA-föreningen kommer att debiteras ut i slutet av sommaren.
Medlemsavgift 500:-kr. Serviceavgift 850:-kr.
Årsmötet tog även beslut om att införa en medlemsavgift för bredbandsföreningen som kommer att debiteras
ut i slutet av sommaren. Medlemsavgift 300:-kr/År. Aktiveringsavgiften för bredbandet debiteras under
hösten efter underlag från Fast Bit, och är oförändrad 120 kr/månad
Vi vill återigen påminna om att kommunens anslutningsavgift på upp till 18.000:-kr/fastighet. För de
medlemmar som tidigare har betalat delar av denna avgift, så är det mellanskillnaden från tidigare inbetalt
belopp upp till 18.000:-kr som kommer att debiteras enligt underlag från kommunen. Även den fasta avgiften
på 1.065:-kr/år och fastighet från kommunen kommer att debiteras ut. Den senare avgiften kommer
kommunen att räkna retroaktivt fr o m 2015.07.01. Vid frågor beträffande avgifterna, kontakta Teknisk
Service Lidköpings kommun!
Avtal har slutits med Audio Video Lidköping (f d Bäckströms) gällande kanalsökning/sortering och inställning
efter omläggning av Tv-kanaler och finns nu till medlemspris på 495:-kr inkl. resa och moms. Mer info om
detta finns på föreningens hemsida.
I samband med garantiservicen av avloppspumpar har upptäckts, att rengöring och skötsel av
avloppsbrunnar sköts dåligt av många medlemmar. Detta kan förorsaka stora kostnader för enskilda
medlemmar o/e föreningen beroende på var problemen uppstår. Föreningen rekommenderar medlemmar att
kontrollera med sitt eget försäkringsbolag om vad som gäller vid reparationer av egen avloppspump.
.
Grundfors rekommenderar att brunnen spolas ren 4ggr/år om avloppsvattnet innehåller tex. rester av fett. Det
är extra viktigt att spola pumpens sidor där givarna för start och stopp av pumpen sitter. Informationsformulär
om pumpstationen finns på hemsidan www.kallnet.se under fliken, ”Info om avlopp/information om pumpar”.
Ha en riktigt härlig sommar!
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