Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ekonomisk Förening
Lidköping 2008-11-25

MEDLEMSINFORMATION Nr. 7
Hej Alla,
Arbetet i föreningen fortsätter och här följer en del information och lägesrapport från
styrelsen.
Fakturering / Rapportering
 Bifogat finner Ni faktura för årets vattenförbrukning som Ni rapporterat in till
föreningen, 4,50kr/m3 + 0,80kr/m3 för mätarkostnad = 5,30kr/m3 inkl. moms.
 Vi passar samtidigt på att ta ut 2009 års medlemsavgift på 200kr för att minska utskick
och faktureringar.
 Tyvärr är det fortfarande 22 stycken som inte rapporterat in sin mätarställning, men
tydligen hjälpte avgiften på 500kr, för vi har gått från 20% vid förra rapporteringen,
till 6% som inte har rapporterat i år.
o Ni som inte rapporterat in får som vi tidigare informerat en schablondebitering
på 500kr.
Medlemssituation / Ordningsfrågor
 Vi är för närvarande 343 stycken medlemmar i föreningen och 63 stycken som har
ytterligare lägenhet eller extra stuga.
 Vi har cirka 90 stycken som har begärt plombering. Styrelsen har plomberat cirka 50
stycken och har cirka 40 stycken kvar att plombera.
 Ni som är eller kommer att bli plomberade får inte bryta plomberingen utan att den
Kommunala anslutningsavgiften är betald och tillåtelse getts från styrelsen att bryta
plomben.
 Ni som har betalat anslutningsavgift till Kommunen men inte kopplat på Er ännu, skall
snarast vara anslutna och vattenmätare skall vara monterad annars måste vi plombera
ledningen tills vidare.
 OBS ! Ingen får ta vatten utan att vattenmätaren är inkopplad.
 Vid nybyggnation så kan man meddela till styrelsen att man vill ta en del vatten för
gjutning och annat och då kan styrelsen ge tillåtelse till detta mot en schablonmässig
debitering. Det gäller då under en kortare tid och normal förbrukning vid byggnation.
 Vintern är här och vi hoppas Ni har frostsäkrat era vattenmätare och Ni som har
sommarstugor utan uppvärmning har stängt av huvudventilen ute i tomtgräns.
Ledningsrätter / Markägare
 Föreningen har nu betalat ut ersättning för intrångsersättning och skördeskador.
 Vi saknar några ledningsrätter och så fort dessa kommit in så kommer ledningsrätterna
att registreras hos Lantmäteriet och GPS underlaget som har tagits fram kommer att
ritas in på Lantmäteriets kartor.
Nästa information blir kallelse till årsmöte i april 2009, men har Ni frågor så hör gärna av Er
till någon i styrelsen.
Slutligen vill vi i styrelsen önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År
Med vänlig hälsning
Roger Synnerdahl, Ordförande
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