Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ekonomisk Förening
Lidköping 2007-06-05

MEDLEMSINFORMATION Nr. 4
Hej Alla,
Här kommer lite information och lägestrapport om vårt vattenprojekt som går mot sitt slutförande.
1. Medlemsantalet är nu 293 stycken betalande medlemmar och 59 stycken extra
lägenheter/stugor.
2. Föreningen har vuxit och vi har varit tvingade att dimensionera om flera sträckor för att ha
kapacitet och möjlighet att ansluta alla som vill vara med.
3. Huvudstammen är i princip färdig och sammankoppling vid Ullersund sker vecka 24-26.
4. Vi har nu grävt och lagt ner slang på 3,6 mil varav 955m på sjöbotten över till Odensvik och
Skansen på Kållandsösidan. Anslutningsbrunnen inne i Tolsjö med konsoler och allt är
ihopkopplat och alla avstängningsventiler på olika sträckor och strategiska platser är utsatta
och monterade.
5. Arbetet med serviceventiler fram till tomtgräns fortsätter och kommer att hålla på efter
semestern.
6. Ni som har anmält intresse för ingrävning sista biten från tomtgräns kommer att bli kontaktade
efter semestern då vi samordnar detta på olika områden med en mindre grävare och vi börjar i
Sjöskogen.
7. De sträckor som är kvar att slutföra är Odensvik och Botten och vi räknar med att börja här
efter semestern. Det blir inget samarbete med Bottens vattenförening och därför kommer vi
själva att gräva och ansluta de medlemmar och fastigheter som önskar vara med i Ullersund/Öboängens vattenförening.
8. Vi har beställt provtryckning av huvudstammen och klorering sista veckan i juni och efter det
kommer vatten att finnas i stammen för de som har kopplat på och är färdiga med sina
inkopplingar.
9. Vi har förhandlingar med Lidköpings kommun om anslutningsavgiften eftersom de ville höja
från 12.052 kr till 13.490 kr och styrelsens åsikt är att vi skall betala efter 2006 års avgift plus
eventuell indexuppräkning, vår förhoppning är att vi kommer att få igenom detta eftersom de
inte hade aviserat höjningen till oss men informerat andra föreningar om detta.
Anslutningsavgiften kommer sedan fortsättningsvis vara enligt gällande kommunal taxa då
man ansluter sig.
10. Vi har haft två utdelningar av vattenmätare men tyvärr har många inte hämtat ut sina mätare
och nu får Ni en sista möjlighet att kvittera ut dessa hos Roger Synnerdahl (0510-13330).
De som inte kvitterat ut sina mätare innan den 31 juli får betala dem själva i framtiden.
11. Ni som har stugor utan uppvärmning och som inte kan ha vattenmätaren frostfritt måste höra
av sig till Anders Dahlstrand (0705-130 100) eller styrelsen för att få instruktioner om
värmekabel eller självdränerande serviceventil.
12. För Er som vill ha hjälp med VVS inkoppling i huset och rördragning så har vi talat med de
flesta rörfirmorna i Lidköping och priserna varierar från 335-350:-/timma + moms och vissa
lämnar även rabatt på materialet.
13. Ni som vill köpa 32 mm slang för sista biten på fastigheten kan tala med Claes-Göran Friberg
(0510-13162) i Bösshamn eller Karl-Erik Karlsson (0510-13102) i Sjöskogen.
Priset är 7 kr/m för 32 mm slang inkl. moms och debiteras senare av föreningen.
14. För de som fått ut slang och annan utrustning och de som har extra lägenheter/stugor kommer
det en sluträkning när detta är sammanställt.
15. Vi har bifogat en räkning på 5.000 kr (Insats, delbetalning 4) som skall vara betald den 31/8
och vi hoppas detta skall vara den sista och att vi nu har medel för att slutföra projektet.
16. Vi bifogar även protokoll från årsmötet samt kopia på nya styrelsen och de som vill ha kopia
på verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2006 får höra av sig till styrelsen.

Har Ni frågor så hör gärna av Er till någon i styrelsen.
Med vänliga hälsningar
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