Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ekonomisk Förening
Lidköping 2007-02-18
MEDLEMSINFORMATION Nr. 3
Hej Alla,
Här kommer lite information och lägestrapport om vårt vattenprojekt som Ni säkert har sett fortsätter
som planerat.
Medlemsantalet är nu 272 stycken betalande medlemmar och 57 stycken extra lägenheter/stugor, flera
av de nytillkomna är i Botten och på Kållandsö sidan vid Odensvik.
Som Ni säkert har sett har vi satt upp en skylt på gaveln av hönshuset vid korsen Öboängsvägen och
Kållandsövägen för att informera om vårt projekt, skylten sponsras delvis av Grävtjänst och Viacon.
Tack och bra jobbat alla Ni medlemmar som var med och röjde sly den 28/10 och tack även Ni som
har jobbat på andra sätt under hösten för att vi skall kunna genomföra vårt projekt.
Grävningsarbetet med huvudstammen går mycket bra och området Sjöskogen, Bösshamn och
Öboängen är färdigt, nu kommer vi att gå in mot Tolsjö. Kommunen har börjat vid Stenhammar och
kommer att vara framme med vatten i Tolsjö under april månad och vårt mål att vara där samtidigt
med huvudstammen.
Viktiga punkter:
 Vi kommer att gräva fram till tomtgräns där serviceventilen sätts med cirka 1m slang för
vidare anslutning och de som anmält intresse om att få hjälp även inne på tomten kommer att
kontaktas för mer information om exakt grävning på tomten.
 Ni som vill börja gräva själva på egen tomt och vill köpa 32 mm slang av föreningen, kan
meddela Claes-Göran Friberg hur många meter Ni vill ha. Slangen kostar 7 kronor metern
inkl. moms och faktureras på sluträkningen.
 Viktigt är att Ni som har sjövattenledning eller annat märker ut var det ligger, så inte






Grävtjänst gräver av ledningen för då får var och en som inte märkt ut sin ledning stå
för lagningskostnaden själv.
Ni som vet att er fastighet ligger på berg och måste ha isolerad slang med värmekabel
meddelar hur många meter Ni behöver så att vi kan göra ett gemensamt inköp av denna slang.
Föreningen har fått in priser på 32 mm isolerad slang med värmekabel 55:-/m inkl. moms och
49:-/m utan värmekabel.
Faktura på 10.000:- för delbetalning 3 är bifogad i detta brev och skall betalas senast 31 mars
Utlämning av vattenmätare Söndagen den 4/3 mellan kl. 10.00 och 12.00 vid Tolsjö
Bygdegård. Har Ni inte tänkt koppla på, så kan Ni hämta ut detta senare.
Årsmöte söndagen den 25/3, kl. 15.00 i Tolsjö Bygdegård (Se separat kallelse) och alla
övriga frågor som skall tas upp måste vara styrelsen till handa senast 1 vecka före mötet

Som Ni säkert läst i NLT har vi försökt få med bredband och fiberkabel på hela sträckan men
tyvärr backar Kommunen och Elverket på detta och de kommer endast att gå med på sträckan
Tolsjö- Öboängen-Ullersund. Kommunen har tagit ett policybeslut om att landsbygden skall
få bredband via ADSL (dvs. via telenätet) och enligt den information vi fått kommer man att
bygga upp ADSL stationer på strategiska platser och de som vill ha fiberkabel framdraget får
bygga och finansiera sitt eget nätverk för bredband.
Eftersom flera områden redan är klara med vatten så har vi beslutat i styrelsen att föreningen
inte lägger ner bredbands fiber utan detta får lösas av enskilda eller att flera bildar egna
nätverksföreningar. Det är fullt möjligt att vara med och lägga ner fiberslang i samma
grävschakt som vattneslangen fram till ADSL stationer men detta måste ske på eget initiativ
och föreningens entreprenör Grävtjänst får inte hindras.
Har Ni frågor så hör gärna av Er till någon i styrelsen.
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