Lidköping 2016-10-01

MEDLEMS INFORMATION Nr. 15
Hej Alla,
Här kommer ett nytt medlemsbrev och lägesrapport med information om våra föreningar.
Den nya styrelsen med hjälp av Roger Synnerdahl, har börjat att komma in i arbetet och vi har haft två
styrelsemöte, och konstituerat oss enligt följande.
Ordförande: Jan Magnusson Kassör: Kjell Liljeholm Sekreterare: Jan Andersson
Ledamot: Lennart Williamsson, Göran Hellerstedt, Magnus Rosenberg, Stefan Bengtsson
Suppleanter: Torbjörn Johansson, Rolf Hermann
Projektet är nu avslutat och bredband är uppkopplat till Er som beställt detta, vi har gjort en
slutbesiktning på bredbandsnätet med hjälp av en opartisk besiktningsman från Rejlers. Detta för att
säkerställa att vi får den kvalité på arbetet som vi har beställt och betalat för.
Debitering av Aktiveringsavgiften för bredbandet kommer i samband med debitering av
vattenförbrukningen i November.
Vi har påbörjat uppdatering av hemsidan www.kallnet.se så att där finns aktuella uppgifter att hämta
och ta del av information. Ansvarig för hemsidan i styrelsen är Göran Hellerstedt. Tankar finns att
införa någon form av förslagslåda via hemsidan, för att kunna ställa frågor och komma med idéer eller
synpunkter.
Beträffande avloppet så är nu alla sträckor och system trycksatta och testade och det är viktigt att alla
som beställt aktiv anslutning nu kopplar på sig och har Ni inte kontaktat grävfirma för ingrävning
eller elfirma för inkoppling, så bör detta ske omgående, vi vill få igång alla stammar så Ni inte får
sedimentering och proppar på de områden som ännu inte har anslutit sig.
Vi vill även påminna alla om vikten av att bara spola ned fekalier och toapapper i avloppet, detta för
att inte det ska bli problem med den egna pumpstationen eller stopp i vårt ledningsnät. Tänk även på
att varje fastighetsägare står själva för att hålla sin egen pumpstation ren. Grundfors rekommenderar
att brunnen spolas ren 4ggr/år om avloppsvattnet innehåller rester av fett. Extra viktigt att spola
pumpens sidor där givarna för start och stopp av pumpen sitter. Informations formulär finns på
hemsidan.
Vi vill även från styrelsen förvarna om att det kommer att debiteras en extra kostnad på 5.000
kr/fastighet för avloppsanslutningarna då projektet har blivit något dyrare än kalkylerat.
Vi har dessutom fått besked om att vi kan komma att tvingas att betala tillbaka en del av redan
utbetalda EU-bidrag, och att även sökta bidrag kan komma att bli betydligt försenade.
Förvaltningsrätten gick på kommunens linje så vi får räkna med en fast avgift för vatten och avlopp i
framtiden. Kommunen har även annonserat att dom kan komma till beslut om anslutningsavgiften i
höst, och då kommer även den kostnaden att debiteras ut under hösten.
För sommarstugeägare som inte har värme i husen över vintern, bör ta bort vattenmätaren och
se till att huvudservisen är avstängd och att det inte står tryck på sista kranen vid
mätarkonsolen utan att den är öppen. Låt strömmen stå på till pumpstationen och spola, så det
står klarvatten i brunnen när Ni lämnar för vintern, se ”Skötselråd” plastad sida som Ni fått ut
vid driftsättningen av avloppspumpen.
Med vänlig hälsning
Jan Magnusson
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