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MEDLEMSINFORMATION Nr. 19
Hej Alla!
Här kommer ett nytt medlemsbrev med information om läget i föreningarna. Vi ursäktar att vi
är lite sena med att påminna om vintersäkring av VA. Detta hänger ihop med att vi ville
avvakta årets siffror av förbrukat vatten, mer om detta i texten längre ned.
Vi börjar nu bli klara med faktureringen av Lidköpings kommuns fasta och årliga avgifter för
respektive fastighet. Detta har varit ett jättearbete att administrera, och få i hamn. I skrivande
stund så är det endast ett fåtal frågetecken kvar att reda ut med kommunen.
Lidköpings kommun kommer själva att sköta återbetalning till de medlemmar som tidigare
betalat in mer mot nu beslutade belopp. Kontakta Camilla Edvinsson Teknisk service om
frågor kring detta på tel. 0510-77 03 40
Under sommaren så har vi även bytt och plomberat de vattenmätare som var kvar att bytas.
Alla medlemmar har nu vattenmätare av samma fabrikat och är plomberade.
Vi ser nu även effekten av detta arbete, då vi nu summerar åtets inrapportering av vatten och
kan konstatera att vi inte har något svinn i föreningen längre.
För de fastigheter där det ännu inte gått att frostsäkra vattenmätare och plomberingen måste
brytas och vattenmätaren plockas bort inför vintern SKALL föreningen kontaktas innan
plombering bryts. Kontakta våran vaktmästare på 076-2508987 dagtid vardagar.
Vi vill även påminna alla medlemmar att säkerställa så att vatten och avloppsanslutningar inte
fryser. Om avloppsbrunnar står oanvända eller är starkt utsatta för kyla och blåst. att täcka
över dessa.
En extra påminnelse till er som är påkopplade på avloppet att spola ur era brunnar, om dom
kommer att stå oanvända under en längre tid. Brunnarna behöver fyllas upp och tömmas ett
flertal gånger, och pumpen kan startas och stängas av genom att bryta strömmen till denna.
Föreningen kommer att vara väldigt restriktiva med att ta kostnader för stopp i avloppsnätet,
orsakade av att enskilda avloppsbrunnar ej har rengjorts.
Vid försäljning av fastigheter är det viktigt att föreningen meddelas snarast, så att vi har rätt
uppgifter i medlemsregistret. Blanketter för detta finns på vår hemsida Kallnet.se. Blanketten
kan mejlas via vår hemsida eller skickas till vår revisionsbyrå Vallgatan 6 531 30 Lidköping.
Vi går nu in i december och står snart inför ett nytt år 2019. Detta kommer att bli första året,
sedan vi blev en VA föreningen. Vi inte släpar på gamla kostnader som hängt ihop med detta
stora projekt. Vi har nu gjort klart allt som har med lantmäteriet och ledningsförrättningen att
göra. Vi har betalat in alla avgifter som har släpat till Lidköpings kommun fram tills dags
datum. Vi har bytt och plomberat alla vattenmätare och kommit till rätta med ett stort svinn
av vatten som funnits. Styrelsens förhoppning är att vi nu gemensamt kan lägga kraft och
energi på att driva och utveckla föreningen, och att säkerställa så att vi alla har tillgång till VA
och bredband framöver.
Styrelsen gm ordf. Jan Magnusson
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