Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek. För.

Lidköping 2006-04-15

Medlemsinformation Nr. 1 till medlemmar i Ullersund-/Öboängens Vattenförening
Hej Alla,
Tack för Er första inbetalning och visat förtroendet för vårt projekt, vi är nu 179 fastigheter
med 50 lägenheter som har betalat in de första 10.000 kronorna och det var tillräckligt många
för att vi skulle kunna dra igång och handla upp entreprenör. Tack också för de positva ord vi
fått med oss på vägen, som Ni skrivit eller sagt då vi talats vid, det värmer och stärker oss i
vårt arbete.
Vi vill uppmärksamma Er på att flera inte skickat in Bindande avtal och Intresseanmälan men betalat in pengarna, vi ber Er omgående skicka dessa två dokument
påskrivna till styrelsen, och Ni är inte registrerade förrän vi fått avtalet.
Tack också Ni som meddelat att Ni inte går med och dessutom skickat tillbaka fakturorna.
Ni som inte skickat tillbaka eller meddelat något, förutsätter vi att Ni inte är intresserade men
skulle Ni mot förmodan inkomma med betalning så är Ni givetvis välkomna, men vi hoppas
Ni är medvetna om de extra avgifter som vi kom överens om på årsmötet.
Vi har gjort en överenskommelse med Öboviken AB och de har anmält 1 anslutning och 39
lägenheter. Vi har dessutom kontaktat Bottens vattenförening och fått en del intressanta
synpunkter vilket vi jobbar vidare på. Det kommer nya förfrågningar på medlemskap hela
tiden och vi förutsätter även att fler nya medlemmar tillkommer under arbetets gång.
Som Ni alla vet är dragningen och den utritade stäckningen endast preleminär och givetvis
kommer alla att bli tillfrågade under resans gång och vi kommer fortsättningsvis att informera
Er om våra aktiviteter. Vi kommer med entreprenörens hjälp att gå den ”bästa” vägen för att
minimera utgifter och misslyckanden i varje område, så Er lokalkännedom är viktig.
Vi har skrivit avtal med XXXXXXX om grävningen i området fram till respektive medlems
tomtgräns och material kommer att handlas upp och tillhandahållas av föreningen från
XXXXXXX.
Vi är nu igång med förhandlingar med Länstyrelsen, Vägverket, Elverket och markägarna och
förhoppningsvis blir detta klart denna månaden.
Ni som har meddelat att Ni önskar hjälp med grävningen på egen tomtmark kan anlita
föreningens entreprenör mot samma ersättning som föreningen betalar entreprenören per
timma. Det finns även andra alternativ på grävfirmor med lokal förankring som gärna hjälper
till mot ersättning, styrelsen har kontakt med några firmor och förmedlar gärna telefonnummer och kontaktperson.
Vi hoppas verkligen att vi gör detta tillsammans och då gäller det att alla är positiva och
ställer upp och bidrar med vad de kan, därför vill vi fråga om det kanske finns några
intresserade personer som kan tänka sig att vara kontaktpersoner när vi väl drar igång och
börjar gräva. Det krävs daglig kontakt med entreprenören, markägare och medlemmar och då
skulle en arbetsgrupp med några personer som har lokalkännedom och tid, vara till stor hjälp
och nytta för oss alla. Styrelsen kommer givetvis att stötta Er fullt ut och finnas med i
bakgrunden och ta fram den information som behövs, så hör av Er till styrelsen så fort som
möjligt om Ni är intresserade.
Tack än en gång för Ert förtroende och nu ser vi fram emot att få sätta spaden i jorden med
byggstart XX/XX.
Vi kommer inte att stoppa för sommaren utan kommer att koncentrera oss på att få ner
huvudstammen för att kunna gräva fram till Er för anslutning så fort som möjligt.
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