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Information till medlemmar i Kållands Vatten och Avlopp och Kållands Bredband!
Nu är det ett år sedan vi möttes av de första restriktionerna orsakade av Corona-viruset. Det var nog
inte många av oss som då såg framför sig att de ett år senare fortfarande skulle prägla vår vardag och
vårt sätt att förhålla oss till varandra. För Kållands VA och BB föreningar innebar det
föreningsstämma i september 2020 där alla var föranmälda och bar munskydd. Senare har vi infört
styrelsemöten på distans. Driften av våra system har dock inte påverkats i någon större grad och den
ökade användningen av sommarbostäderna under höst och vinter har bidragit till ett större flöde i delar
av vårt avloppssystem vilket minskar risken för stopp i rörledningarna.
Stämningen av föreningen.
Enligt vad som informerats via förenings hemsida drogs stämningen av föreningen tillbaka i och med
att vi träffade en förlikningsöverenskommelse i december 2020.
Föreningsstämman 2021 flyttas till slutet av augusti eller början av september.
Förhoppningen är att Coronarestriktionerna minskar så att stämma med fysisk närvaro går att hållas.
Därför har föreningens styrelse beslutat att likt 2020 flytta fram stämman för VA och BB föreningarna
till hösten.
Preliminär debitering av VA-avgift för 2021.
P.g.a. att föreningsstämman ej kan hållas under första kvartalet kan inte exakt belopp för vårens
debitering av VA-medlemmarna fastslås. Föreningens styrelse har beslutat att förutom
medlemsavgiften debitera samtliga medlemmar en preliminär driftsavgift på 1.250:- inkl. moms för att
säkra föreningens kassa fram till dess att föreningsstämma hållits och därmed debiteringsmodell
fastslagits. Höjningarna av VA-taxorna från Lidköpings kommun kommer också att påverka
debiteringen. I fall av att den preliminära avgiften är högre än faktiskt belopp kommer medlemmen att
senare tillgodoräknas mellanskillnaden.
Genomförda förbättringar.
Under 2020 har två större förbättringar på VA-nätet genomförts.
- I Botten har ledningar dragits om vilket minskar konsekvenserna av ev. läckage av vatten i
området samt underlättar för framtida anslutningar av fler medlemmar.
- På den del av vattensystemet som bl.a. betjänar Tolsjö har totalt 3 st tryckackumulatorer
installerats vilka minskat de tryckvariationer som tidvis har stört vattentillförseln till
medlemmar i området.
Större reparationer och förbättringar av vatten- och avloppssystemet är aktuella under 2021.
Föreningens tekniker har under vintern arbetat fram en plan för underhålls- och förbättringsarbeten på
vårt nät. Den absolut största delen handlar om en förbättringsåtgärd för att säkra vattentillförseln från
Bösshamn till Kållandsö. Kostnaderna för åtgärderna uppgår totalt till ca. 1,5 MSEK och ryms ej inom
föreningens löpande budget. Inom Bredbandsföreningen bedöms inte några större reparations- eller
underhållsarbeten vara nödvändiga.
Extra debitering av föreningens medlemmar:
Föreningens styrelse överväger flera sätt att finansiera kostnaderna för förbättringarna av näten, för att
täcka kostnaderna för den avslutade stämningsprocessen och därtill förlusten för år 2020.
2020 präglades av högre kostnader och lägre intäkter än budgeterat vilket kommer att redovisas på
kommande årsstämma. En extra debitering av medlemmarna inom VA-föreningen i storleksordningen
2.500:- / medlem kan komma att bli aktuell. Styrelsen kommer att fatta beslut i frågan under mars
månad.
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Valberedning.
Föreningarnas valberedning har vakanser som behöver fyllas. Styrelsen efterlyser gärna kvinnliga
kandidater till valberedningen då vi har en ambition om att på sikt få en bredare sammansatt styrelse.
För arbete i valberedningen utgår ersättning enligt stämmobeslut. Kontakta Svante Cederqvist om Du
känner att Du vill bidra till arbetet i vår valberedning.
Enligt tidigare påminner vi om följande:
- Tänk på att spola rent era avloppsbrunnar, inte minst gäller detta sommarbostäderna.
Se instruktion om detta som även finns att hämta på föreningens hemsida.
- Tänk på att kontrollera och vid behov rätta era adressuppgifter, telefonnummer och
e-postadresser.
Ändrade uppgifter kan E-postas till Göran Hellerstedt:
goran99@gmail.com

Med vänlig hälsning
Svante Cederqvist, Ordförande, Kållands Vatten & Avlopp och Kållands Bredband
070-356 10 36
svante.cederqvist@parkasa.se
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