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Information till medlemmar i Kållands Vatten och Avlopp och Kållands Bredband!
När denna information skrivs påverkar fortfarande Corona-pandemin vår vardag och för Kållands
Vatten & Avlopp och Kållands Bredband har restriktionerna givetvis påverkat vårt sätt att arbeta.
Ett flertal av styrelsemötena har skett via videolänk och årsstämman som hölls i september 2020
präglades av restriktioner då vi bl.a. fordrade föranmälan till stämman. Även årets stämma kommer att
arrangeras utifrån rådande rekommendationer v.b. smittskydd.
Under Corona-pandemin har vikten av fungerande infrastruktur på landsbygden aktualiserats då
många medlemmar arbetat hemifrån samtidigt som fler bott längre perioder, i vissa fall hela året, i sina
sommarbostäder. Tack vare fungerande VA-och bredbandsnät har effekterna av Corona-epidemin
kunnat lindras för många av föreningarnas medlemmar och deras familjer.
Vi ser ett fortsatt intresse att ansluta till våra föreningar. Inom vissa delar av bredbandsnätet finns
endast ett fåtal lediga anslutningspunkter kvar att utnyttja.
För båda föreningarna har sommaren varit förskonad för större driftsstörningar och några betydande
stopp i avloppssystemet har inte förekommit. Vi ser att informationen till medlemmarna om skötsel
och rengöring av avloppsbrunnarna gått fram vilket inte minst sparar pengar för föreningen och bidrar
till färre avbrott i försörjningen. Det som stör både bredband- och avloppssystemen är åsknedslag
vilket givetvis är svårt att värja sig emot.
Vi arbetar med förbättringar av VA-nätet, den största insatsen är en ny matarledning från
Djurgårdudde till Odensvik, d.v.s. den ledning som förser våra medlemmar på Kållandsö.
Årets föreningsstämma kommer att hållas den 28/9, Se bifogad kallelse med dagordning.
Vid stämman kommer alternativ till debiteringsmodell för VA-föreningen att läggas fram. Information
om denna sänds ut samtidigt som detta medlemsbrev.
Tyvärr finns det medlemmar i föreningarna som vid upprepade tillfällen inte betalar fakturorna från
föreningarna utan att flera påminnelser skickats och även överlämnande till inkasso skett. Under året
har föreningarna tvingats varna medlemmar om att deras beteenden kan komma att leda till
uteslutning. Information om styrelsens syn på att vissa medlemmar återkommande inte betalar
fakturorna i tid kommer att presenteras på föreningsstämman.
Samtidigt med information och kallelse till årsstämman skickar vi även ut blanketten för avläsning av
vattenmätarställningen. Var noga med att fylla i blanketten tydligt och se även över att era
adressuppgifter mm. stämmer.
Vi vill i denna medlemsinformation också påminna om följande:
- Tänk på att spola rent era avloppsbrunnar, inte minst gäller detta sommarbostäderna när
de lämnas inför vintern. Se utsänd instruktion om detta som även finns att hämta på
föreningens hemsida.
- Årets föreningsstämma kommer att hållas den 28/9. Se kallelse och dagordning.
- Anmälan om extra lägenhet. Se vattenavläsningsblankettens baksida.
Med vänlig hälsning
Svante Cederqvist
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Kallelse och dagordning för föreningsstämmor i båda föreningarna den 28/9
Blankett för avläsning av vattenmätare och anmälan om extra lägenheter.
Information om förslag till VA-debiteringsmodell 2021
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