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Info november 2020 

 
Styrelsen arbetar alltid för att hålla brukningsavgiften nere och den har varit samma sedan 2013, ett år med 
rabatt. 
 
Redan vid bolagsstämman förberedes för en extra debitering i det fall en sådan skulle bli nödvändig. På 

samma sätt som styrelsen tidigare fått bemyndigande om att ge rabatt fick styrelsen nu motsvarande 
bemyndigande att även kunna debitera extra. 
 
Driftsituationen har senaste året varit exceptionell med kraftigt ökade kostnader och ansträngd likviditet. 
 

Den extradebitering som förvarning lämnats om i tidigare info är nu ett faktum. För att klara året beslutades 

på senaste styrelsemöte om extradebitering av brukningsavgift på 2 500:-, inkl moms, samt att faktura 
skickas ut snarast med förfallo i november. Betala gärna så snart som möjligt för att bolaget ska slippa dra på 
sin kredit hos banken. Påminnelse med avgift går ut i början på december och inkasso sker automatiskt. 
 

Extradebiteringen ska tyvärr tas som ett tecken på att avgiften kommer att höjas. Driften är dyr och medel 
måste finnas för ökat underhåll av reningsverk, pumpstationer och ledningsnät. 

 
Arbetet med att ta fram underlag för debitering av brukningsavgift för ‘attefallshus’ och för dem som har fler 
än en 'bostadsenhet' på sin fastighet fortgår. En bostadsenhet utgörs av en samling rum med kök eller 
motsvarande och WC vilka fungerar som självständig bostad. 

 
Betalning av redan förfallna kundfakturor har kommit i kapp. Vid senaste info var det ett stort problem med 

att alltför många låg efter med betalning. Per dagens datum är det sex brukare som ligger efter med 
betalning. Fem av dessa har avbetalningsplan och en ligger för inkasso. 
 

Bolagets nye entreprenör har väl kommit in i arbetet under den månad som gått sedan bytet. 
 
Vid all kommunikation från bolaget finns info med om vad som får spolas ner i toaletten. Så även denna 

gång. Vill komplettera med vikten av att hålla efter diken så att dessa inte läggs igen och avrinning försvåras 
samt att växtlighet i närheten av avloppsrör hålls efter för att minska risk för rotinträngning. Att inte 

dagvatten leds in i bolagets nät är en självklarhet. Ett stort problem för bolagets drift är just oönskat vatten 
vilket gör rening både svårare och dyrare. 
 
Det länge efterlängtade systemet med att kunna skicka ut fakturor och info på ett säkrare sätt är nu delvis på 

plats. Förhoppningsvis kommer fakturautskicket denna gång att gå smidigare. Vid nästa fakturering efter 
nyår ska faktura även kunna skickas till internetbank. Meddela gärna ändrat val av kanal. 

 
Kontinuerlig info lämnas på bolagets hemsida. Står alltid till förfogande för frågor och synpunkter. 
 
Vi går mot mörkare tider... men om en dryg månad vänder det! 
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