Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ekonomisk Förening
Lidköping 2011-11-16

MEDLEMS INFORMATION Nr. 8
Hej Alla,
Arbetet i föreningen fortsätter och här följer en del information och lägesrapport från
styrelsen.
Fakturering/Rapportering
1. Bifogat finner Ni faktura för årets vattenförbrukning, som Ni rapporterat in till
föreningen, med debitering 4,33kr/m3 inkl. moms.
2. I år tar vi ingen medlemsavgift och därför kan det vara medlemmar med noll
förbrukning, som inte får någon faktura eftersom det inte finns något att debitera.
3. Tyvärr är det fortfarande 14 stycken som inte rapporterat in sin mätarställning i tid,
och Ni får som vi tidigare informerat en schablondebitering på 1.000kr.
Medlemssituation/Ordningsfrågor
1. Vi är för närvarande 328 stycken anslutna förbrukare i föreningen och 38 stycken som
har ytterligare lägenhet eller extra stuga. 62 stycken är plomberade så totalt blir vi 428
stycken förbrukare när allt är utbyggt och driftsatt.
2. Vintern är här och vi förutsätter att Ni har frostsäkrat era vattenmätare och Ni som har
sommarstugor utan uppvärmning har stängt av huvudventilen ute i tomtgräns.
3. Ni som fortfarande inte hämtat ut den blå distanspinnen kan gör det hos ordföranden
Avlopp/Bredband
1. Som Ni säkert hört har vi som har lagt ner bredbandslang också fått in fiber och det är
full fart på Internet uppkopplingen, IP telefoni och Internet-TV på dessa områden.
2. Planen var att gå igång med nästa fas bredband för Er som skrivit avtal med Fastbit
men så kom det något annat i mellan, som vi måste ta ställning till för att inte behöva
gräva i onödan och för att söka EU bidrag på rätt projekt.
3. Vi har fått förfrågan om Kommunalt Avlopp och det är styrelsen fråga till Er idag om
Ni är intresserade av detta. Fyll bifogad talong och returnera till styrelsen.
4. Gräver vi för bredband så skall vi givetvis lägga med och förbereda för avlopp och
styrelsen har tagit första kontakten med entreprenörer som har erfarenhet från detta.
5. Det är massor av frågor och vi vet att Ni undrar vad det kostar, men vi kan inte i
dagsläget svara på dessa frågor, detta är en första intresseanmälan för att ta reda på om
vi över huvud taget skall lägga tid och arbete på projektering av avlopp.
6. Grundförslaget är att använda en del vattenföreningen pengar (sparade reserver) till att
lägga ner en huvudstam för avlopp och anslutningspunkt, och att sedan varje medlem
satsade en insats för att ansluta sig till huvudstammen.
7. Får vi in tillräkligt underlag och intresseanmälan för att fortsätta arbeta med avlopp så
kommer vi att presentera ett förslag i april på årsmötet och då ha klart ett koncept som
gör att vi snabbt kan gå i gång med arbetet.
Nästa information blir kallelse till årsmöte i april 2012, men har Ni frågor så hör gärna av Er
till någon i styrelsen.
Slutligen vill vi i styrelsen önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År !
Med vänlig hälsning
Roger Synnerdahl, Ordförande
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INTRESSE ANMÄLAN
Detta är en intresseanmälan för att ta reda på om föreningen Ullersund-/Öboängens
vattenförening Ek. För. skall gå vidare med att projektera kommunalt avlopp.
Medlemmar i Ullersunds-/Vattenförening Ek. För. anmodas komma med intresseanmälan för
att sedan kunna ta ställning till kostnader och förslag som kommer att presenteras på årsmöte i
Tolsjö bygdegård våren 2012
Om föreningen gräver för avlopp så kommer givetvis bredband att samförläggas till alla
punkter och områden för att förbereda även detta och därför frågar vi igen. Är det någon eller
flera som inte tidigare har tecknat sig för bredband och med denna nya information även vill
teckna sig för bredband. Ni får givetvis sprida denna information till grannar och andra
som inte är medlemmar i vattenföreningen så vi får full uppslutning.
Bakgrund och kort förklaring
Man kan tycka att det är lite sent påtänkt, eftersom det inte är mer än 7 år sedan vi grävde för
vattenledningen och då borde vi ha lagt vatten, bredband och avlopp tillsammans.
Orsaken att detta inte skedde är att Kommunen inte var redo att ta emot avloppet och Elverket
hade inte klart med utbyggnaden av bredbandet så vi var ett antal år för tidiga. Att ta eget
initiativ och ändå lägga ner slang för framtiden röstades dessutom ner på årsmötet 2005.
Men nu är situationen annorlunda och det bara att ta nya tag och göra det bästa av situationen
och se till att vi även får samma standard här ute på landsbygden som de har inne i stan.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek.För.
Fyll i och skicka tillbaka bifogad talong senast 30/12 på nedanstående adress, mail eller faxnummer

INTRESSE ANMÄLAN
Ullersund-/Öboängens Vattenförening EK. För
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531 99 LIDKÖPING
Datum:………………………
Namn:……………………………………………

Jag är intresserad av kommunalt avlopp
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Mail:………………………………………………

Jag är inte intresserad

Fastighetsbeteckning:……………………………..
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