Lidköping 2013-09-15

MEDLEMS INFORMATION Nr. 11
Hej Alla,

Här kommer formulär för vattenavläsning för vattenförbrukningen 2012-2013 som skall vara
rapporterad senast den 15/10, rapportera gärna in förbrukning på vår hemsida www.kallnet.se
under fliken ”Min sida” så sparar Ni porto och underlättar för föreningen och lämna gärna Er
email adress om den inte finns registrerad. För att kunna rapportera på hemsidan så måste Ni
först ha kvitterat ut en vattenmätare som finns registrerad hos föreningen.
Det är viktigt att alla anmäler förbrukning, annars får man som tidigare en schablon avgift på
1.000kr för utebliven rapportering, Ni som inte haft någon förbrukning rapporterar ”Noll” i
rutorna. Kolla Era adressuppgifter på formuläret och lägg till email om Ni har det.
Fakturan för förbrukning och medlemsavgift för 2013-2014 på 200kr kommer att skickas ut
med betalning senast den 15/11 2013
Insats delavgift 2 för avlopp på 20.500kr kommer att skickas ut samtidigt med samma
förfallodatum. För att få ordning på vår bokföring kommer vi att utföra ett ”nollsummespel”
genom att kreditera insats delavgift 1 med moms, för att sedan inkludera momsen i
totalbeloppet.
Det har varit spännande 9 månader där vi startat vårt 9mil långa avlopps projekt och grävningen går
bra och vi håller oss på rätt sida kalkylen med god ekonomin., vi gräver cirka 3.500m/månad och är på
god väg med cirka 3,5mil grävda. Över 150 stycken villabrunnar och 7stycken huvudstationer är
monterade samt ett teknikhus och lager vid Ullersund.
Det totala medlemsantalet uppgår till 621 stycken och 474 stycken har valt att ansluta sig till avlopps
projektet varav 12 stycken väljer passiv anslutning. Det är 158 stycken i vatten föreningen som inte
ansluter sig till avloppet, varav 40 stycken är på Öbovik.
272 stycken nya medlemmar har tecknat sig för bredband i utöver de 83 stycken som redan har
bredband idag. Vi väntar fortfarande på besked om EU bidrag för bredbandet.
Huvudstammen mellan Sjöskogen och Tolsjö är i princip färdig och så snart alla på sträckan har fått
ingrävt så börjar vi släppa på abonnenter från Torpa vägen tillbaka mot Sjöskogen för att få bort
luftfickor och ha flöde mellan huvudstationerna stationerna. Det är viktigt att Ni påbörjar planering för
elkabel och elanslutning samt grävning för ”Självfallet” från hus till brunnen, instruktioner finns på
hemsidan www.kallnet.se eller tala med den som gör ingrävningen på Er fastighet.
Vi börjar nu på nästa delsträcka/etapp och följande körplan för grävning kommer att följas:
Nr 1: Botten, Nr 2: Gärdeviken, Jäleviken, Bösshamn, Nr 3: Kållandsö Odensvik och Kolbotten,
Nr 4: Tolsjö med Kyrkhagen och Fröslunda, Nr 5: Tolsjö samhälle samt Stola, Strö och Spårön som
sista anhalt. Vi kan inte tidsbestämma sträckorna, men se körplan som ligger på vår hemsidan, för
vilket område vi håller på i och vilket som står på tur och planen är att släppa på abonnenter så fort
etappen är klar.
För att fira vårt färdigställande av huvudstammen och skapa gemenskap i föreningen, hade vi tänkt
ställa till med stort Invigningskalas den 3 november kl. 14.00 i Tolsjö Bygdegård, där alla
medlemmar är välkomna på smörgåstårta och kaffe. Kalaset sponsras våra leverantörer Grundfos,
Götene Grävtjänst och Viacon. Mer utförligare program kommer på hemsidan www.kallnet.se
Ni som lämnar sommarstugor ouppvärmda, stäng serviceventilen i tomtgräns och demontera
Era vattenmätare inför vintern och lämna kulventilerna vid mätaren öppna så de inte fryser.
Med vänliga hälsningar
Roger Synnerdahl Ordförande genom
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