Lidköping 2014-05-20

MEDLEMS INFORMATION Nr. 12
Hej Alla,
Här kommer lägesrapport och uppdatering med information om våra föreningar.
Vi fakturerar nu ut Insats 3 på 21.500kr inkl. moms för avloppet, några månader tidigare än beräknat
beroende på att Skattemyndigheten har dragit tillbaka sitt beslut, om att vi inte behöver ta ut moms på
insatserna. Så det var en kortvarig glädje, trots att vi fått skriftligt besked om att vi inte behöver betala
någon moms, så nu ändrar de förutsättningarna för oss och andra föreningar. De har så kallad
”Tolkningsrätt” och håller inne 2,8miljoner i moms för oss menar att byggnationen är en ”investering
för framtida tjänster” och skall därför momsbeläggas. Skattemyndigheten driver nu ärende mot en
annan förening som prejudikat, skulle de få fel i målet så kommer pengarna att betalas ut, men det kan
vi inte vänta på för det kan ta flera år med överklaganden och rättsprocess.
Vi har nu hållit på i 24 månader med vårt avlopps projekt och vi har grävt 64.505m utav de planerade
107.500m, det är monterat 10stycken mellanstationer och flera hundra villastationer.
Vi håller på med ett gräv lag och färdigställer Bösshamn och har sedan några veckor etablerat oss med
ytterligare ett gräv lag på Kållandsö och närmar oss Odensvik. Se körplanen som ligger på vår
hemsida, för vilket område vi håller på i och vilket som står på tur. Planen är att ansluta medlemmar så
fort varje etapp är klar och mellanstationen är monterad och trycksatt.
140 stycken har grävt in och har redan börjat använda sitt avlopp och tyvärr har Grundfos har haft en
del svårigheter med leveranser av pumpar och produktions fel på styrenheterna, därför har vi inte
kunnat koppla in alla som önskat och i den takt som sträckorna blivit färdiga. Men nu är detta åtgärdat
och vi hoppas på att leveranserna kommer som planerat. Ni som inte ordnat med ingrävning, tag
kontakt med grävfirma i tid för att ställa Er i kö för ingrävning och meddela dem och Torbjörn
Johansson Ert medlems nummer så Torbjörn kan montera pumpen i stationen när det är dags.
Ni som nu är anslutna på avloppet har fått den fasta årsavgiften på 450kr på fakturan. Vi kommer att
debitera schablonavgift för permanentboende=41kr/vecka och fritidsboende 32kr/vecka som Ni varit
anslutna när vi debiterar ut förbrukningsavgiften för vatten i oktober och schablon kommer att gälla
tills hela projektet är färdigt, då kommer vi att gå över till rörlig avgift utifrån vattenförbrukning.
Vi har nu även gjort offentlig annonsering för fiberblåsning och Kommunikationsoperatör för
Bredband, TV och IP-Telefoni, och håller på med upphandling. Vi kommer efter avslutad upphandling
lägga ut mer information om detta på hemsidan www.kallnet.se
Föreningen kommer nu och i framtiden att fakturera ut alla anslutningsavgifter, så detta kommer inte
längre från Lidköpings kommun. Samma gäller för anslutningsavgift för bredbandet, då vi nu själva
bygger hela nätet och blåser in fiber i slangarna och skall drifta nätet i framtiden.
Fortsatt gäller ”Färdiganmälan” till Lidköpings Bredband, som samlar in dessa för fortsatt arbete med
fiberblåsnigen, blanketten finns på hemsidan.
Vår hemsida www.kallnet.se uppdateras hela tiden och gå gärna ut och titta på nyheter eller projektet
fortskridande. Bra om Ni går in på fliken ”Min sida” och registrerar Era Email adresser eller
uppdaterar Era övriga uppgifter vid förändring.
För att komma in på ”Min sida” så använder Ni personnummer med bindestreck och Ert medlems
nummer i föreningen. Det vore bara om så många som möjligt registrerar mail adress, så vi i framtiden
kan göra utskick och annat via mail för att spara porto, kuvert och papper samt massor av arbete för
styrelsen.
Nästa utskick kommer att vara rapportering vattenförbrukning i september, vi öppnar då hemsidan
igen för rapportering och den skall vara oss tillhanda skriftligen eller via rapport på hemsidan senast
15/10 2014. Vi vill redan nu påminna om detta, för att alla som lämnar sina stugor efter sommaren
skall kunna läsa av sina vattenmätare. Trevlig sommar önskar styrelsen !
Med vänliga hälsningar
Roger Synnerdahl Ordförande genom
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