Lidköping 2012-08-12

MEDLEMS INFORMATION Nr. 9
Hej Alla,
Hoppas Ni har haft en fin sommar trots regn och rusk, mycket har hänt sedan vi såg sist på extra
föreningsmöte den 20/5 2012, då vi röstade för ombildade av föreningen och namn byte till
Kållands Vatten & Avlopp Ekonomisk Förening.
Det var ett extrainsatt och välbesökt föreningsmöte, för att rösta fram nya stadgar och nytt namn,
eftersom vi på ordinarie årsmöte 1/4 2012 beslutat att gå vidare med kommunalt avloppsprojekt och
ombilda föreningen till vatten och avloppsförening.
Vi beslutade också att bilda en separat bredbandsförening ”Kållands Bredband Ekonomisk förening”,
för att fullfölja arbetet med fiber och nu samtidigt som avloppsprojektet dra fram bredband till de som
lämnat in intresseanmälan detta.
Det har även tillkommit flera nya medlemmar under året och dessutom har vi fått ytterligare 35-40
intressenter ut mot Frösviken och Kolbotten på östra sidan av Kållandsö.
Vi skickade i november 2011 ut en intresse anmälan om Kommunalt avlopp och bredband och har fått
278 svar vilket gjort att vi kunnat gå vidare och nu slutit avtal med entreprenörer för leverans av slang,
brunnar och grävning.
Leverantör av slang och kopplingar blir som förut Viacon AB
Leverantör av avloppsbrunnar och projektering har vi valt Grundfos AB
För grävning och nerläggning samt arbete har åter valt Götene Grävtjänst AB
Turordningen är att vi först skall göra ett utskick till berörda markägare för att få deras synpunkter på
projektet, innan vi drar igång med grävning.
Planerad byggstart blir under september månad och vi har första byggmöte redan nu på måndag.
Vi väntar fortfarande på registreringen från Bolagsverket och så fort vi har alla papper, så går vi igång
med EU ansökan och bidragsdelen och vi hoppas att det finns en del bidragsmedel som kan göra
projektet något billigare.
Bifogat finner Ni två bindande avtal, för avloppsprojektet och för bredbandsprojektet.
Det är viktigt att vi får tillbaka dessa omgående för att inte fördröja projektet och byggstart.
Vi skickar därefter en första faktura 21.000kr för avloppet och senare ytterligare en på 21.000kr och
resterande 20.500kr som slutfaktura.
För Er som även väljer vatten kommer faktura på 43.819kr samtidigt med faktura för avlopp.
För Bredbandet 15.000kr kommer vi att skicka separat faktura eftersom det blir eget bankgiro och
annat organisationsnummer.
Eventuellt EU bidrag, som vi får och som bidrar till att göra projektet billigare, kommer att regleras
med sista fakturan eller krediteras till respektive medlem senare efter avslutat projekt.
Vi kommer att hålla Er informerade om projektet fortlöpande på vår hemsida www.kallnet.se
och vi kommer även att uppdatera de priser som legat till grund för vår kalkyl.
Som vanligt kommer vattenavläsningen och fakturering av vattenförbrukning att ske nu i oktober och
Ni som lämnar sommarstugor ouppvärmda, bör se till att läsa av och demontera Era vattenmätare.
Nu hoppas vi på en mild vinter och att projektet kan fortlöpa om planerat.
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