Til:
Medlemmer i Kjerringholmen vann- og avløpslag
Oslo, 9. juni 2009

Informasjon til medlemmene
Sommeren er her igjen og det er bare smil å se så langt øyet rekker.
Dette informasjonsbrevet inneholder innkalling til ordinært årsmøte 11.
juli, styrets årsmelding og praktisk informasjon.
Ordinært årsmøte
Det innkalles til ordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag
BA lørdag 11. juli 2009 kl.14:00. Årsmøtet avholdes på sletta ved brakka
i forkant av årsmøte i Kjerringholmen Vel.
Vi oppfordrer selvsagt deg/dere til å delta på årsmøtet slik at du kan
motta relevant og viktig informasjon og styret kan motta
tilbakemeldinger om erfaringer og ønsker.
Den formelle innkallingen og styrets årsmelding følger vedlagt.
Brukerinstruks
Vi benytter anledningen til å minne om viktigheten av å følge
brukerinstruksen du/dere tidligere har mottatt.
Det er særlig viktig at det ikke puttes noe annet i doen enn det som
kommer ut av kroppen, i tillegg til bleket/mykt toalettpapir (ikke
resirkulert papir). Det er også viktig at du/dere bruker mye vann og at
anlegget spyles ved at en f.eks trekker ned i do noen ganger hver gang
dere forlater hytta for en periode. Dette for å unngå avsetninger (papir
som lager propper) i avløpsrørene.
Brukerinstruksen følger vedlagt i fall du/dere trenger en ny kopi!
Drift- og vedlikeholdsavgift
Momsregistreringen, som gir oss momsfritak, krever at laget fakturerer
minimum kr.50.000 per. år. Vi vil derfor fakturere hvert medlem kr.
2.000,- inkl. mva for drift-og vedlikehold av anlegget for inneværende
år. Du/dere finner denne fakturaen vedlagt informasjonsbrevet.
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Løpende oppdatert informasjon
Du vil hele tiden finne oppdatert informasjon om prosjektet på
www.kjerringholmen.com/vannogkloakk. Du kan også sende e-post til
vannogkloakk@kjerringholmen.com. Hvis du ikke har tilgang til Internett
vil all viktig informasjon i prosjektet bli distribuert per post til alle
medlemmer.
Med vennlig hilsen
Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag BA
Jan Søgaard
e-post: jan@sogaard.no
tlf: 90108727

Knut Myhrer
e-post: kn-myhre@online.no
tlf. 48075540

Øivind Rønning
e-post: oivind.ronning@sapagroup.com
tlf: 95165159

Hroar Møthe
e-post: hroa-gem@online.no
tlf: 90159972

Torbjørn Holtan
e-post: tholtan@online.no
tlf: 91852366
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