Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ekonomisk Förening
MEDLEMSINFORMATION Nr. 6 Lidköping 2008-01-25
Hej Alla,
Projektet leder mot sitt slut och det återstår endast några få sträckor/fastigheter för färdigställande och
återställande och avetablering kommer att ske under nästa månad.
Bifogat är en faktura som kan variera från medlem till medlem beroende på vad som är anmält eller
gjorts upp. Här följer en uppradning på de kostnader som kan förekomma på Era fakturor.
 200 kr för årets medlemsavgift 2008 (momsbefriat)
 Vattenförbrukning 4,50kr/m3 + 0,80kr/m3 för mätarkostnad = 5,30Kr/m3 inkl. moms.
 Föreningens kostnad för extra lägenheter/stugor för Er som anmält detta 12,5% av 35.000kr =
4.375 inkl. moms / lägenhet eller extra stuga.
 Extra slang 7:00kr/m inkl. moms för 32mm slang och 3:50kr/m inkl. moms för 16mm slang
 Mellanskillnad för vanlig och självdränerande serviceventil 1.838kr inkl. moms
 Material som extra vattenmätare eller arbete utfört för extra lägenheter enligt bifogad
specifikation till respektive fastighet.
 Bredbands slang debiteras på Er som är med i bredbandsförening (se separat medlemsinfo 3).
 Extra utdebitering på grund av ökade omkostnader 2.000kr se förklaring nedan (Gäller ej
medlemmar i tidigare Botten vattenförening eftersom så var avtalat).
Vi håller fortfarande budget men på grund av olika omständigheter som vi redovisar här nedan, så blir
vi tvingade att debitera ut lite av de extra 15% som var med i kalkylen och avtalet. (Detta gäller ej
tidigare medlemmar i Botten vattenförening eftersom denna stäcka ej belastat projektet)
 Grävningen har dragit ut på tiden och projektet har blivit större än beräknat
 Priserna på slang har gått upp, eftersom det var över ett år sedan vi handlade upp.
 Grävningsarbetet har försvårats, av det myckna regnandet och fördyrats eftersom vi har grävt
mycket med skopa och inte kunnat gräva så mycket som var planerat med kedjegrävare som är
både snabbare och billigare.
 Markförhållandena har varit svåra, på fler ställen än beräknat och vi har varit tvungna att
spränga berg och lägga på extra fyllandsmassor för att täcka slangen frostfritt.
 Vi har ännu kvar reglering med markägare för skördeskador och det har det blivit mer skador
än beräknat på grund av grävning med skopa i stället för kedjegrävare.
 Spannmålspriserna har varit rekordhöga i år och därför vill markägare och arrendator ha bra
betalt för skördeskador som vi nu skall till att reglera.
För en tid sedan skickade vi ut ett papper som skulle ha skickats omgående tillbaka för att vi skulle
göra avstämning av anslutningar och avläsning på våra vattenmätare.
 Vi har tyvärr ännu inte fått in rapportering av förbrukning och anslutning från över 60
medlemmar och därför har faktureringen från Lidköpings kommun fördröjts.
 Vi överväger på grund av dåligt intresse från medlemmar, att i fortsättningen köra schablon
debitering på förbrukning och därför behövs en buffert i kassan så vi kan debitera en gång om
året i fortsättningen. Lidköpings kommun kommer att debitera föreningen kvartalsvis.
 Styrelsen har på förslag att den som inte rapporterar sin mätarställning i tid i fortsättningen
kommer att få en förseningsavgift, detta kommer att läggas som motion från styrelsen till
årsmötet och för årsmötet att besluta storlek på avgiften.
 Vi kan inte ha en intresseförening där nästan 20% av medlemmarna inte rapporterar eller tar
del av den information som styrelsen skickar ut. Det är slöseri med vår tid och dåligt intresse
från medlemmarnas sida, att vi i styrelsen skall behöva lägga mer av vårt ideella arbete och tid
på att behöva skicka ut påminnelser och ytterligare information.
Nästa information blir kallelse till årsmöte i april 2008, men har Ni frågor så hör gärna av Er till

någon i styrelsen.
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