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MEDLEMSINFORMATION Nr. 18
Hej Alla!
Här kommer ett nytt medlemsbrev med information från valberedning samt information om
kommande anslutningsavgifter. Alla uppmanas att läsa igenom detta noga, och kontrollera att
rätt avgift finns i Lidköpings kommuns underlag för kommande utdebitering av
anslutningsavgifter.
Kära kallnetare.
Efter årsmötet har vi i valberedningen funderat på hur den framtida driften av vår förening formellt ska se
ut, en ståndpunkt utifrån det förändringsarbetet som vi nu förbereder är att ingen i styrelsen skall behöva
arbeta ideellt, våra styrelseledamöter skall ha en marknadsmässig ersättning när de arbetar för oss.
Vi är Sveriges största privatdrivna vatten, avlopp - och fiberförening vilket givetvis är något som vi ska vara
stolta över men samtidigt något som vi behöver förvalta och ta hand om.
Därför vänder vi oss till dig som tycker det är viktigt med förstklassigt dricksvatten i kranen, att ditt
avloppsvatten renas med den senaste tekniken och att vi har tillgång till ett högklassigt internet.
Idag och för kommande generationer.
Hör av dig till oss om du känner dig nyfiken på hur du kan hjälpa till och driva och utveckla kallnet!
Vision från valberedningen.
Lars Löfholm
Odensvik 62
531 99 Lidköping
0705-680524
lars.lofholm@gmail.com

Jan-Erik Florberger
Öboängen Storegården
531 99 Lidköping
0706-562598
janerik.florberger@gmail.com

Stig-Åke Wallin
Ledvägen 4
531 56 Lidköping
0705-934912
wallinsbygg@telia.com

Anslutningsavgifter Lidköpings kommun.
Kommunen börjar nu bli klara med underlaget för anslutningsavgifterna för varje enskild
fastighet. För att undvika fel vid utdebitering av dessa avgifter till Lidköpings kommun, läggs
Lidköpings kommuns underlag ut på föreningens hemsida (www.kallnet.se) under fliken
nyheter.
Namn, adress och fastighetsbetäckning är borttagna, vilket innebär att varje medlem söker via
sitt medlemsnummer för att hitta den summa som kommer att debiteras ut i anslutningsavgift
till Lidköpings kommun för respektive fastighet.
Vid klagomål och funderingar på dessa avgifter, kontakta Lidköpings kommun via mejl.
va-kund@lidkoping.se eller Camilla Edvinsson teknisk service.

Styrelsen gm ordf. Jan Magnusson
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