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Önskar Styrelsen alla kolonister

Vi vill samtidigt ge en kort resumé över det gångna året.
Vi har under året arbetat med att iordningställa ”Hjorthuset” invändigt samt färdigställa tillbyggnaden av
förrådet.
Vi har även lagt ett stort arbete i att förfina vårt område genom rensning inom området. Ett stort arbete har
lagts på att rensa bort förråd, komposter och annat skräp utanför kolonilotterna längst …stigen. Vi har med
hjälp av Martin Rolfö röjt bort sly för att få det ljusare inom den delen av koloniområdet.
Vi arbetar vidare med vår framtida vattenförsörjning. Vi har idag klart ett Nyttjanderättskontrakt med
kommunen om den nya vattendragningen. Så fort det är klart med nya anbud kommer vi att kalla till ett extra
årsmöte som vi planerar till i slutet på januari, för få beslut så vi kan komma igång med ny rördragning.
Det känns mycket angeläget att komma igång med den nya rördragningen eftersom vi har en vattenläcka som
måste åtgärdas. I samband med att vattnet stängdes av och avläsning skedde upptäcktes att vi hade en
vattenförbrukning på ca 21 000 kbm vatten. Normalförbrukningen ligger mellan 3 500 och 4 500 kbm så detta
är en förbrukning som faller långt utanför vår normala förbrukning.
Vi har med hjälp av Vivabs loggningar kommit fram till att en läcka uppstod i mitten av augusti och när vatten
stängdes av slutade inte mätaren att registrera förbrukning helt och hållet. Enligt Legus Rör som bytt ventiler
vid mätaren måste det finnas en vattenläcka mellan sjukhuset och vårt område. Med tanke på att vi inte skall
ha det kvar detta i framtiden önskar vi bli klara med det nya så vi inte behöver åtgärda den eventuella läckan.
Vi för en dialog med Vivab om kostanden för denna stora vattenförbrukning som beror på vattenläcka och
återkommer med mer information.

