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Information till medlemmar i Kållands Vatten och Avlopp och Kållands Bredband!
Vi lever som alla vet i en märklig tid där Coronaviruset påverkar i stort sett allt och alla i någon form.
Kållands Vatten & Avlopp och Kållands Bredband utgör inget undantag och bl.a. har vår
föreningsstämma (Årsmöte) skjutits upp i väntan på att restriktionerna skulle släppa. Styrelsen
beslutade dock vid första mötet efter sommaren att föreningsstämman ska hållas den 29 september
2020 och arrangeras enligt de förutsättningar som föreningen har. Stämman kommer att hållas fysiskt
och det kommer att krävas föranmälan till stämman. Vi påminner också om möjligheten att ge
fullmakt åt annan medlem om man inte önskar delta själv. Mer information om föreningsstämman
kommer i en separat kallelse.
För Kållands Vatten och Avlopp har sommaren hittills varit förskonad för större driftsstörningar och
några betydande stopp i avloppssystemet har inte förekommit. Vi ser att informationen till
medlemmarna om skötsel och rengöring av avloppsbrunnarna gått fram vilket inte minst sparar pengar
för föreningen och bidrar till färre avbrott i försörjningen. Vi noterar också att föreningen växer med
nya medlemmar som ansluter till systemen, både på VA och Bredband. Tillväxten är positiv och bl.a.
har föreningarna under året utökat kapaciteten i området kring Botten där även ett flertal nya
medlemmar anslutit sig. Samtidigt arbetar vi med kapacitetsproblem i vissa delar av nätet kring Tolsjö
där tryckvariationer förekommer. Vidare har de vattenprover som tas regelbundet i vårt system i
samtliga fall uppvisat godkända resultat.
Vad gäller Bredbandsföreningen så har sommaren ännu inte medfört så många skador orsakade av
åsknedslag som under fjolåret vilket givetvis också är positivt.
Den pågående stämningen av föreningen har ännu inte resulterat i något utfall då förhandlingarna vid
ett flertal tillfällen skjutits upp p.g.a. sjukdom eller av ändrade datum från Skaraborgs Tingsrätt.
Styrelsen har tagit fram ett förslag till alternativ till dagens debiteringsmodell för vatten- och
avloppsmedlemmar och denna har lämnats till föreningens juridiska ombud samt till de medlemmar
som stämt föreningen.
Tillsammans med denna information skickar vi ut blanketten för avläsning av vattenmätarställningen.
Detta sker nu tidigare på året bl.a. för att underlätta för ägarna av sommarbostäder. Var noga med att
fylla i blanketten tydligt och se även över att era adressuppgifter mm. stämmer.
Vi vill i denna medlemsinformation också påminna om följande:
- Tänk på att spola rent era avloppsbrunnar, inte minst gäller detta sommarbostäderna när
de lämnas inför vintern. Se utsänd instruktion om detta som även finns att hämta på
föreningens hemsida.
Styrelsen vill återigen rekommendera passiva medlemmar (Medlemmar med installerad
brunn som inte tagits i bruk) att ta brunnen i drift och därmed gå över till kommunalt avlopp.
För den gemensamma anläggningen innebär detta en minskad risk för stopp i systemet p.g.a.
proppar som nu bildas vid anslutningspunkterna för ledningar som inte är i drift.
- Årets föreningsstämma kommer att hållas den 29/9. Vi återkommer med plats och annan
information i samband med kallelse som skickas ut separat.
- Tänk på att kontrollera och vid behov rätta era adressuppgifter, telefonnummer och
e-postadresser i samband med avläsningen av vattenmätaren. Var noga med att texta
tydligt.
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