Lidköping 2017-07-03

Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek. För.
Medlemsinformation Nr. 2, 2006
Hej Alla,
Medlemsantalet är nu 210 betalande medlemmar och 55 extra lägenheter och fler intresserade
har hört av sig i sommar. Vi hoppas Ni har gjort reklam för vår förening bland sommargäster
och andra boende i Ert område så att fler får möjligheten till kommunalt vatten.
Vi har fått tillstånd från Länsstyrelsen, Vägverket och de flesta markägarna har givit sitt
medgivande. Vi har haft ett samrådsmöte i Tolsjö bygdegård med markägarna för att få deras
råd om dragning och för att undvika berg och andra problem.
Nu drar det ihop sig till byggstart och som Ni vet var det planerat vecka 41 men tyvärr måste
vi skjuta på starten till vecka 44 på grund av att Götene Grävtjänst har blivit försenade med ett
annat projekt. Vi börjar med ett bygglag och lite senare bli det tre, när Götene Grävtjänsts
kapacitet tillåter.
Vi kommer att börja med huvudslingan vid Sjöskogen och Bösshamn för att sedan arbeta
vidare in mot Tolsjö och fortsätter sedan med varje stick och anslutning utifrån de
intresseanmälningar som är gjorda. Att vi börjar här är att vi vill lägga ner den tunna slangen
först eftersom den blir stel av kylan under vinterperioden.
Vi behöver nu hjälp med att ta ned sly och annat på vissa områden, så vi hoppas alla gör en
insats för att hålla nere kostnader och hjälpas åt. Vi kommer att ha en arbetsdag, där alla som
har möjlighet är välkomna att hjälpa till. Ni som har motorsågar eller röjsågar tar med detta
annars finns det behov för flera som drar undan och lägger på hög.

Arbetsdag: 28 oktober, Djurgårdsudde kl. 09:00-16:00
Anmälan gör till Claes-Göran Friberg 0510-13162 eller Roger Synnerdahl 0510-13330
Föreningen bjuder på fika, korv och kaffe/dricka.
(Vid regn så ställer vi in och då är det den 4 november som gäller)
Vi har börjat sätta ut markeringar (käppar med gråblå topp) på olika områden och Ni kommer
alla att få en käpp som markerar var Er serviceventil skall placeras. Det vore bra om Ni redan
nu tittar ut en lämplig plats, (cirka 1m in på Er tomtmark) så vi senare gemensamt kan komma
överens om var den skall placeras. Vattenmätare med kulventiler samt konsol har köpts in och
kommer att delas ut vid lämplig tidpunkt.
Vår kassör Maria Svensson har meddelat att hon avgår, vi vill tacka Maria för ett jättefint och
förtjänstfullt arbete, som hon gjort med bokföring och styrelsearbete. Claes-Göran Friberg är
tills vidare kassör, men bokföringen och fakturering kommer att skötas av Marie Dahlberg
Revision.
Bifogad faktura, delbetalningen nr. 2 skall vara betald den 30/11 2006
Har Ni frågor, förslag eller andra synpunkter, kontakta gärna oss i styrelsen så vi får en öppen
dialog och att vi hjälps åt för att få en bra fungerande förening.
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