Lidköping 2014-09-20

MEDLEMS INFORMATION Nr. 13
Hej Alla,
Här kommer nytt medlemsbrev och lägesrapport med information om våra föreningar.
Bifogat finner Ni ”Kontaktformulär / Rapportsedel” för vattenavläsning som skall vara föreningen till
handa senast den 30/10 och Ni som vill lämna rapport på ”Min sida” på hemsidan www.kallnet.se så
öppnar vi den för rapportering den 1/10 och stänger 30/10.
Vi har i år ändrat inloggning via hemsidan på ”Min Sida” så att ni loggar in med Ert person nummer,
xxxxxx-xxxx samt Ert medlemsnummer, vilket står på fakturor eller på rapportsedeln.
Kontrollera alla uppgifter på rapportsedeln och ändra eventuella felaktigheter, har Ni Email så fyll i
detta om det saknas på registreringen. Skriv gärna en kommentar på baksidan om Ni har synpunkter.
Viktigt att alla rapporterar tillbaka, så att vi får en kontroll/uppdatering av vårt register.
Vi har nu grävt över 8,5 mil utav de 11mil som är projekterat och har etablerat oss på Kållandsö och
kommit en bra bit på väg. Nästa etapp i höst är sträckan Kyrkhagen-Fröslunda och därefter Tolsjö-Strö
och Spårön. Vi har nu fått alla tillstånd från Länsstyrelsen så nu börjar vi kontakta markägare på de
sista sträckorna och detaljplanera dessa. Se ny uppdaterad ”Körplan” på hemsidan.
Vi har nu trycksatt upp till Odensvik och pumpstation 2 och vi har över 250 stycken som är
påkopplade på avloppet och det ser ut att fungera mycket bra hittills.
Viktigt är att det bara är ”Bajs, kiss och toapapper” som skall spolas ner inget annat är tillåtet.
Leverantören av pumpar har haft långa leveranstider och vi har fått en serie med styrkort för larm och
GSM som inte fungerar som de ska, dessa skall bytas ut och det kommer vi att meddela Er närmare
när det sker.
Ni som inte anslutit Er bör omgående se till att få ingrävt och har Ni inte kontaktat grävfirma för
ingrävning eller elfirma för inkoppling, så bör detta ske så fort som möjligt, vi vill få igång alla
stammar så vi inte får sedimentering och proppar på de områden som ännu inte har anslutit sig.
Beträffande anslutningsavgifterna för vatten och avlopp så har vi pågående förhandlingar med
Lidköpings kommun och kommer inte att debitera detta förrän dessa förhandlingar är
avslutade.
Bredbandet har vi handlat upp och skrivit avtal med EM-Power för inblåsning och svetsning av fiber
och vi har även skrivit avtal med Fastbit som kommunikationsoperatör.
Fastbit erbjuder en plattform med ett stort utbud av fristående aktörer för leverans av tjänster på nätet.
Föreningen har skrivit avtal om ett ”Tripple play” abonnemang typ Föreningspaket med 100Mbt i
båda riktningarna samt TV med 19 kanaler och IP telefoni som erbjuds medlemmarna.
Det går även att teckna sig för ett Säsongsabonnemang (Maj-Augusti) med samma utbud.
De som inte vill ha Föreningspaket eller Säsongsabonnemang, väljer själv då korttidsabonnemang med
fritt val av olika tjänster under www.openbit.se”byalag”
Avtal för teckning av tjänster skickas ut från Fastbit när vi formulerat ett avtal och styrelsen kommit
överens om kostnaden för aktiverings avgift som i framtiden kommer att faktureras via föreningen.
Även Ni medlemmar som sedan tidigare har bredband kan teckna Er för ”Föreningspaket eller
Säsongspaket”, viktigt att då meddela Fastbit att Ni redan har ett abonnemang så att det sägs
upp eller skrivs om.
Vi har nu ett gräv lag som bara jobbar med montering av brunnar samt fiberskåp och vi kommer att
börja blåsa in fiber i November om temperatur och väderlek tillåter.
Därför är det viktigt att Ni som beställt och fått framgrävt slang ser till att den blir ingrävd och att Ni
sedan lämnar en färdiganmälan till föreningen.
Ni som inte har värme i husen över vintern bör ta bort Era vattenmätare och se till att det inte
står tryck på sista kranen vid mätarkonsolen utan att den är öppen och även in i huset och att
huvudservisen är avstängd.
Med vänliga hälsningar
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Kållands Bredband Ekonomisk förening
Ullershus
531 99 Lidköping

Organisations nummer: 769613-6725
Organisations nummer: 769625-1177
Vatten& Avlopp Bg. nr: 5661-9745
Bredband Bg. nr: 884-2569

Kontor: 0510-13331, fax: 13336
Mobil: 0708-577 876
Email: info@kallnet.se
www.kallnet.se

