
 

V I N G S  B Y  V A T T E N S A M F Ä L L I G H E T  

 

   

 

Läget på den ekonomiska sidan är som följer. 

 

Vi har skrivit ett nytt elavtal med 7H-kraft på totalt 

elpris 83,63 öre/kWh från 20181101 - 20191031. 

 

Utgifterna blev högre än inkomsterna även den 

här perioden på grund av inköp av reservdelar, men vi tar ut samma avgift, 300 kr även den 

här sommaren. Den summa som saknas tas från det kapital som vi har på vårt bankkonto så 

länge.  

 

Vi tackar er medlemmar för förståelse förra sommaren när Länsstyrelsen införde 

bevattningsförbud. Det gjorde att det blev en kort säsong.  

 

Daniel kommer att sköta ändringen av körtider för pumpen mellan torr och våt väderlek. 

 

Om det skulle uppstå något problem med läckage eller dylikt och pumpskötare ej kan nås 

kan man åka ner till pumpen vid boulebanorna på gamla sågverksområdet och stänga av 

den själv. På ena gaveln finns det en liten öppning. Där innanför sitter en brytare märkt Sol – 

0 – Regn. Ställ den på 0 så stannar pumpen. 

 

Som vi har framhållit tidigare, får respektive fastighetsägare själv sköta underhållet av kranar 

vid sitt tappställe. 

  

VINGS BY VATTENSAMFÄLLIGHET 

SOMMARVATTENANLÄGGNING 

Pumpskötare:  

Rob Wahlström, 0706-38 51 99 

Daniel Persson, 0767-91 69 95 

Kassör: 

Daniel Persson, 0767-91 69 95 

KÖRTIDER FÖR PUMPEN 

Vid våt väderlek: Alla dagar 18:00-20:00 

Vid torr väderlek: Alla dagar 16:00-22:00 



 
VINGS BY VATTENSAMFÄLLIGHET 

 
 

Tillgångar 2019-05-20  
  
På bankkonto från föregående period 2017-05-
20 7 606 kr 

  

Utgifter 2018-05-20 - 2019-05-20  
Försäkring -1 555 kr 
Elräkningar -8 976 kr 
Magnetventil -2 100 kr 
Fettpatron och smörjspruta -429 kr 
Summa -13 060 kr 

  

Inkomster för perioden 2017-05-20 - 2018-05-20  
Vattenavgifter 38 st á 300:- 11 400 kr 
Elavgifter SVIF 1 st á 300:- 300 kr 
Återbäring LF 120 kr 
Summa 11 820 kr 

  

Resultat för perioden -1 240 kr 
  

På bankkonto 2018-05-20 6 366 kr 
  

Avgiften blir i år 300 kr 
 

 

Det underlättar för oss som jobbar med sommarvattnet om avgiften 

betalas så snart som möjligt. 
 

Du betalar avgiften med Swish, direkt till bankkonto eller kontant. 

För löpande information, besök www.hokerum.se/vatten 

BETALNINGSINFORMATION 

Belopp: 300 kr 

Swish: 0767-91 69 95 (Märk betalning med din gatuadress) 

Bankkonto: 9022 6372598 (Märk betalning med din gatuadress) 

Kontant: Betalning sker till Daniel eller Sanne Persson på 

Fornstigen 7. 


