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Information till medlemmar i Kållands Vatten och Avlopp och Kållands Bredband!
Först vill jag som nytillträdd ordförande tacka för förtroendet som föreningen visat mig, jag har stor
respekt för uppdraget att hålla samman Sveriges största enskilda VA-förening och även Kållands
Bredband. Under 2019 kommer den nyss avgångne ordföranden, Jan Magnusson, att stötta mig i
övertagandet av ordföranderollen i föreningarna varför jag känner mig trygg i uppgiften.
Rapport från årsmötet
Årsmötet, som hölls den 9:e april, var välbesökt och kompletta handlingar från mötet finns att
läsa/ladda hem från Kallnets hemsida.
Ekonomin i föreningarna har stabiliserats och vi förväntar oss ett svagt positivt resultat under 2019.
Lånet från VA-föreningen till Bredbandsföreningen amorteras i rask takt.
Trots att ekonomin nu ser bättre ut än tidigare kommer det att behövas ett betydande arbete från
styrelsens sida för att säkra framtida behov av medel för underhåll, reparationer och uppgraderingar av
våra anläggningar.
Av årsmötet fastställda tariffer
VA
Medlemskap
Serviceavgift
Kommunal avgift enbart vatten
Kommunal avgift vatten och avlopp
Förbrukning, enbart vatten
Förbrukning, vatten och avlopp
Bredband

Medlemsavgift
Aktiveringsavgift

500:- / år
850:- / år
268:- / år (Faktureras genom föreningen)
670:- / år (Faktureras genom föreningen)
22.55:- / m3 avläst förbrukning av vatten
29.50:- / m3 avläst förbrukning av vatten
500:- / år
150:- / månad

Faktureringsavgift (VA och Bredband)
35:- / faktura
Påminnelseavgift
60:Alla belopp ovan finns även i bilaga 2 till årsmötesprotokollet som finns att läsa/ladda hem från
Kallnets hemsida.
Passiva medlemmar i VA-systemet
Styrelsen vill återigen påminna passiva medlemmar (Medlemmar med installerad brunn som inte tagits
i bruk) att ta brunnen i drift och därmed gå över till kommunalt avlopp.
För den gemensamma anläggningen skulle detta innebära en minskad risk för stopp i systemet p.g.a.
proppar som nu bildas vid anslutningspunkterna för pumpar som inte är i drift.
Underhåll av egen brunn.
Vårt system störs av stopp i avloppsledningarna som ofta orsakas av för litet flöde i ledningarna eller
att anläggningar som använd periodiskt startas och för ut hårdnat avfall i ledningarna.
V.g. se bifogade instruktion för rengöring av egen brunn. Följer alla instruktionen kommer vi att
drabbas av färre stopp i avloppsystemet vilket också sparar pengar för både medlemmar och förening.
Provtagningar av vattnet.
Föreningen utför regelbundet provtagningar av vattnet vid huvudstationen vid Torpa samt vid Tolsjö,
Mövik, Stola och Kolbotten. Samtliga provtagningar har visat på god vattenkvalitet utan några
anmärkningar.
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