Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ekonomisk Förening
Lidköping 2007-12-09

MEDLEMSINFORMATION Nr. 5
Hej Alla,
Här kommer viktig information och lägestrapport om vårt vattenprojekt som i det närmaste är klart
och jag hoppas alla som kopplat på tycker vattnet smakar gott.
1. Medlemsantalet är nu 337 stycken betalande medlemmar med 62 stycken extra
lägenheter/stugor.
2. Att föreningen vuxit så snabbt beror på ett avtal och sammanslagning med Bottens
vattenförening där 25 nya medlemmar hälsas välkomna.
3. Grävningen har nu varit igång sedan vecka 43, 2006 och det har lagts ner 5,5 mil slang varav
2.000m på sjöbotten över till Odensvik och Skansen på Kållandsö samt Lindön. Det är några
sträckor kvar att slutföra och hela anläggningen skall färdigtställas så fort som möjligt.
4. Arbetet med framgrävning från tomtgräns och serviceventil fortsätter, vill någon ha hjälp med
framgrävning och inte har blivit kontaktad av Erik Jonsson, ring då Erik på telefon 0731833188.
5. Som Ni kanske har sett av diskussionen i Lidköpings Tidningen, så fick vi Lidköpings
kommun att ändra sig beträffande anslutningsavgiften och de gick på det avtal vi hade.
6. Fakturan från kommunen kommer vecka 3 och för att göra en avstämning bifogar vi en
blankett som Ni skall fylla i och skicka tillbaka omgående. De som inte skickar tillbaka
blanketten i tid kommer att få en faktura från kommunen som att de vore anslutna.
7. De första 200 medlemmarna kommer att få faktura för 2006 års anslutningsavgift från
Lidköpings kommun på 12.025kr inkl. moms och 5.862 inkl. moms för varje ytterligare
förbrukande lägenhet eller stuga på samma fastighet. Resterande medlemmar får 2007 års
anslutningsavgift på 13.490kr inkl. moms och 6.960kr inkl. moms för varje ytterligare
förbrukande lägenhet eller stuga på samma fastighet. Obs. !! Om du väljer att ansluta dig
senare och är bland de 200 första medlemmarna, så går din tur vidare till nästa medlem
på listan, och då gäller inte anslutningsavgiften för 2006 utan du betalar den
anslutningsavgift som gäller enligt kommunen vid anslutningstillfället i framtiden.
8. Styrelsen kommer att göra besiktning av alla fastigheter och anslutningar för att plombera
sådana som inte kommer att ansluta sig nu.
9. De som anmäler att de inte skall koppla in sig ännu, kommer inte att få någon faktura utan
betalar avgiften som gäller från kommunen vid inkopplingstillfället i framtiden och skall då
omgående anmäla inkoppling till styrelsen som tar bort plomberingen.
10. För Er som har fått ut extra slang, självdränerande ventiler, eller annat material kommer
föreningen att göra en slut faktura när vi fått in uppgifterna om anslutningen.
Nästa information blir kallelse till årsmöte i april 2008, men har Ni frågor så hör gärna av Er till

någon i styrelsen.
God jul och Gott nytt år önskar vi i styrelsen
Roger Synnerdahl, Ordförande
Genom: Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek. För
Ullersund-/Öboängens Vattenförening Ek. För.
Ullershus
531 99 Lidköping
Organisations nummer: 769613-6725

Bankgiro nr: 5661-9745

Bostad: 0510-13330
Kontor: 0510-13331, fax: 13336
Mobil: 0708-577 876
Email:roger.synnerdahl@swipnet.se

