Lidköping 2012-12-04

MEDLEMS INFORMATION Nr. 10
Hej Alla,
Här kommer fakturan för vattenförbrukningen 2011-2012 och Ni som inte fått faktura får bara detta
medlemsbrev, eftersom Ni inte haft någon förbrukning och eftersom vi inte har någon medlemsavgift
att fakturerar ut i år.
Det har varit bra inrapportering och det är endast 10 stycken utav 420 stycken som inte skickat in
någon rapport i år.
Det har varit cirka 25% som lämnat sin rapport på vår hemsida www.kallnet.se vilket är glädjande och
vi hoppas det ökar, så vi gemensamt sparar portokostnad och extra arbete för styrelsen.
Medlemsnummer över 400 har inte kunnat lämna mätarställning, eftersom vi inte haft möjlighet att
uppdatera sidan under pågående rapportering, men till nästa gång skall detta vara åtgärdat.
Vi har haft ett Markägarmöte med cirka 100 stycken markägare närvarande, och det var ett positivt
möte, där vi fick bra diskussion och information samt en del kritik från föregående vattenprojekt som
vi tar med oss och försöker bättra på till nästa gång.
Tyvärr har vi inte fått in flera av de ledningsrätter vi skickat ut och detta gör att det finns risk att
arbetet och grävningen med avloppsprojektet stoppar. Därför ber vi Er markägare som inte skickat in
att göra det omgående, så vi kan gå vidare och försöka hålla vår arbetsplan.
Vi har även haft ett möte med Tolsjö vattenförening om sammanslagning och där var också god
uppslutning med både VA enheten och Miljö och hälsa från Lidköpings kommun samt Lidköpings
bredband. Tolsjö kommer nu att rösta om detta och vi får återkomma i frågan, när det är klart men utan
att förekomma den röstning som nu äger rum i Tolsjö föreningen, så visade en handuppräckning på
mötet för en nästa 100% uppslutning om sammanslagning och intresse för avloppet.
Beträffande övertagande och framgrävning till Råvattenföreningen på Kållandsö och Kolbotten, så har
dessa förhandlingar strandat och därför blir det ingen sammanslagning och övertagande av denna
ledning.
Grävningen för avlopp och bredband är i full gång sedan två veckor tillbaka och vi har börjat i
Sjöskogen och går in mot Tolsjö som första etapp. Vi har fått in 318 stycken bindande avtal för avlopp
och 16 passiva och 78stycken nya vattenanslutningar samt 152 stycken bredbandsanslutningar. Flera i
Sjöskogen har redan fått sina brunnar levererade och utkörda och nu är det detaljplanering som gäller.
Ni får gärna tänka till lite runt Er egen brunn var Ni kan tänkas vilja placera den.
Tänk på att föreningen gräver ändra fram till brunnen och att Ni själva står för grävningen efter
brunnen och indragning av ”självfall” och el till huset. Givetvis kan Ni avtala med grävfirman att de
även gör sista biten in till huset och nerläggning av rören, men då självkostnadspris. Viktigt att Ni
använder PVC rör mellan huset och brunnen och inte gamla betongrör för de fäller sand och sliter ut
Er pump på sikt.
Styrelsen har beslutat att de som inte lämnat in avtal för avlopp eller bredband innan den 15/12 2012
kommer att styrkas från intresselistan för avlopp och de som kommer senare eller vill registrera sig
igen kommer att få en tilläggsavgift på 30.000kr enligt stadgebeslut och årsmötesbeslut.
Detta gäller inte Tolsjö/ Stola eftersom de kommet senare in i diskussionen och eftersom de kan
anslutas på egen ledning vid pumpstationen i Tolsjö.
Ni som lämnar sommarstugor ouppvärmda, demontera Era vattenmätare inför vintern.
Vi kommer att hålla Er informerade om projektet fortlöpande på vår hemsida www.kallnet.se
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