Lidköping 2017-08-27

Bindande avtal

Medlemsnummer:……………..
Abonnentens namn:……………………………………….............................
Person nr……………………....
Adress:………………………………………………………………………..
Postadress:……………………………………………………………………
Telefon:…………………………………Mobil:……………………………...
E-mail:………………………………………………………………………...
Fastighetes beteckning:………………………………………………………..
Fastighetens Postadress:………………………………………………………
Antal hus/lägenheter:………………………………………………………….
Denna överenskommelse har träffats mellan ovanstående här kallad abonnenten och Kållands
Vatten & Avlopp Ekonomisk förening med Org. Nr. 769613-6725, här kallad föreningen.
 Föreningen tillhandahåller material för max 500m ledning, samt pumpbrunn för
avlopp inkl. pump och styrning. Samt vattenmätare och serviceventil för
vattenanslutning mot föreningens nät. Abonnenten bekostar själv grävning och
inkoppling till utpekad förbindelsepunkt i föreningens nät för vatten och avlopp enligt
nedanstående kryssade önskemål från abonnenten. Pumpbrunn för avlopp placeras på
lämplig plats på fastighet och ansluter till Kommunalt avloppsnät. Abonnenten
ombesörjer själv anslutning fram till brunn från fastighet beträffande självfall och
elanslutning. Abonnenten bekostar ev ersättningar för intrång och skördeskador till
berörda markägare. Kostnader för lantmäteriärenden tillkommer
 Kontakt med berörda markägare sköts av ny medlem, eller efter överenskommelse av
föreningen, mot ersättning.
 Det går inte att ansluta sig till bara vatten eller avlopp, utan varje ny abonnent måste
ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp i föreningen.
 För anslutning till vatten så gäller insatsen för första förbrukande hus på fastigheten
och tillkommande lägenhetsavgift 12,5% för ytterligare hus eller lägenheter på samma
fastighet. Detta gäller inte för avlopp och på samma fastighet, utan flera
hus/lägenheter kan dela gemensam pumpbrunn. Lidköpings kommun däremot tar ut
anslutningsavgift (18 000kr för vatten och avlopp) samt tillägg för ytterligare
lägenheter/hus, utöver första förbrukande hus på samma fastighet.
 Abonnenten förbinder sig att ta del av föreningens stadgar och i övrigt följa av
styrelsen eller årsmötet antagna regler.
Jag önskar följande:
Vattenanslutning kostnad 43.819Kr, exkl. anslutningsavgift kommun
Jag vill bli medlem
Extra lägenhet/stuga 12,5% + grävning och material
Avloppsanslutning kostnad 97.500Kr, exkl. anslutningsavgift kommun
Jag vill bli aktiv medlem och ansluten
Stad:………………………Datum:………... Underskrift…………………………………….
Namnförtydligande:…………………………………….
Kållands Vatten & Avlopp Ek. För.
C/O Dahlbergs Revision AB
Vallgatan 6
531 30 Lidköping
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