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Nedlagda sjöledningar
Nyligen har dricksvattenledningar lagts ner i havet.
- Till Lindholm – grävarbetet på ön är genomfört.
- Till Lånjö – två sjöledningar nedlagda – grävning till
tomtgränser genomförs inom kort.
Mellan Vattenverket och Östantill kommer en större
sjöledning att läggas ner inom kort. Ledningen ska
förstärka distributionen till flertalet fastigheter.
När allt ovan är klart, har samtliga 45 fastigheter tillgång till det nya vattnet!

Från projektgrupp till Interimsstyrelse
Byalaget - som är ytterst ansvarigt för vattenprojektet - har beslutat att nuvarande projektgrupp
övergår till att bli interimsstyrelse. Strategiska beslut
som tas av interimsstyrelsen ska rapporteras till Byalaget. Interimsstyrelsen avvecklas när förrättningen
genomförs och en förening bildas samt permanent
styrelse utses.

Särskild ”tillsynsgrupp”
Vattenverket behöver ses över återkommande.
Funktionalitet behöver kontrolleras, om anläggningen larmar måste orsaken undersökas, filter kan
behöva bytas. För att säkra dessa behov har en tillsynsgrupp med i första hand åretruntboende bildats.
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Härutöver finns två fritidsboende till hands i mån av
vistelse på Aspöja - Claes Boman (0707 – 28 58 70)
och Christer Nithagen (0702 – 66 36 93).
Kontakta i första hand någon av de åretruntboende
i tillsynsgruppen om du får problem med vattenförsörjningen (t.ex. vattenläcka, påtagligt lågt vattentryck,
behov av hjälp med av-/eller påslagning av servisventil,
med mera)!

Nya vattenprover
Nya kemiska och biologiska vattenprover ska tas under hösten vid aggregatet. Vidare kommer biologiska
vattenprover att tas längst ut på vattenledningen vid
Nordantill och på södravästra Aspöja eller Lindholm.

Tillfälligt vattenstopp torsdag 19 november
Leverantören av vattenaggregatet ska åtgärda en del
brister torsdag 19 november. Om det innebär att
vattnet stängs av under kortare tid, är inte känt. Var
för säkerhets skull beredd på att vattendistributionen
kan störas tillfälligt!

Driftavgifter för år 2021
Fastighetsägare som använder vatten mer eller
mindre året runt, ska rapportera mätarställningen
per den 31 december 2020.
Fastighetsägare till fritidshus som inte används resten av år 2020, ska rapportera mätarställningen när
huset stängs ner för vintern. Om så inte sker, ska rapporteringen ske när fritidshuset öppnas upp under
senvinter/våren 2021.
Mätarställningen rapporteras i form av en mobilbild
på mätaren, som skickas till interimsstyrelsens ekonomiansvarige med e-post till 47sandelll@gmail.com
(OBS tre L).
Första debitering av förbrukningsavgiften avser perioden 1 januari - 31 augusti 2021, vilket faktureras
september 2021. Fast avgift faktureras januari 2021.
Interimsstyrelsen har beslutat om följande avgifter
för år 2021. Fördelning mellan fast och rörligt kan
ändras när förbrukning har lästs av 31 augusti 2020.
Avgift
Fast
Rörlig

Belopp
1 500 kr
15 kr / m3

Period
hela 2021
jan – aug 2021

Faktura
jan 2021
sep 2021

Interimsstyrelsen kommer föreslå den kommande
permanenta styrelsen att mätarställningen läses av
årligen per den 31 augusti. Det innebär att den rörliga delen avser 12-månadersförbrukning, d.v.s. för
perioden 31 augusti 2021 – 2022, o.s.v.

Lägesrapporter på webben
Du vet väl om att samtliga tidigare lägesrapporter
finns tillgängliga på föreningarnas webbplats
www.aspöja.nu (info). Rapporterna är tillgängliga för
alla, det vill säga du behöver ingen inloggning.
Hälsningar
Interimsstyrelsen (Vattengruppen)

