VINGS BY VATTENSAMFÄLLIGHET

SOMMARVATTENANLÄGGNING
VINGS BY VATTENSAMFÄLLIGHET

KÖRTIDER FÖR PUMPEN
Vid våt väderlek: Alla dagar - 18:00-20:00
Vid torr väderlek: Alla dagar -17:00-21:00

Läget på den ekonomiska sidan är som följer:
Tack vare höjd medlemsavgift har vi lyckats
bygga upp vår buffert i föreningen. En medlem
lämnade samfälligheten under föregående
period.

Pumpskötare:

Rob Wahlström, 0706-38 51 99
Daniel Persson, 0767-91 69 95
Kassör:

Daniel Persson, 0767-91 69 95

Vi tar ut samma medlemsavgift denna säsong för att täcka underhåll, eventuella
reparationer och ökade elkostnader.
Vår förhoppning är att starta pumpen för säsongen i början/mitten av maj och köra fram till
slutet av augusti, detta är beroende av antal betalande medlemmar och hur pumpen
fungerar under säsongen.
Daniel kommer att sköta ändringen av körtider för pumpen mellan torr och våt väderlek.
Aktuell pumpstatus finns på www.hokerum.se.
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.
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Tillgångar 2022-05-20
På bankkonto från föregående period 2021-05-20

2 934 kr

Utgifter 2021-05-20 - 2022-05-20
Försäkring
Elräkningar
Reparationer
Summa

-1 631 kr
-9 168 kr
-148 kr
-10 947 kr

Inkomster för perioden 2021-05-20 - 2022-05-20
Vattenavgifter 34 st á 400:Elavgifter SVIF 1 st á 400:Summa

13 600 kr
400 kr
14 000 kr

Resultat för perioden

3 053 kr

På bankkonto 2022-05-20

5 987 kr

Avgiften blir i år

400 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: 400 kr
Swish: 0767-91 69 95 (Märk betalning med din gatuadress)
Bankkonto: Clearingnr: 9022 , kontonr: 6372598 (Märk
betalning med din gatuadress)

Kontant: Betalning sker till Daniel eller Sanne Persson på
Fornstigen 7.

