Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 370, Simonsson, Knut
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 370, Simonsson, Knut, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 372, Simonsson, Knut
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 372, Simonsson, Knut, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 374, Simonsson, Knut
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 374, Simonsson, Knut, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 246, Green, Marianne
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 246, Green, Marianne, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 250, Karlsson, K-O dödsbo
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 250, Karlsson, K-O dödsbo, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 252, Karlsson, K-O dödsbo
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 252, Karlsson, K-O dödsbo, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 251, Sahlin, Bengt
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 251, Sahlin, Bengt, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 253, Sahlin, Bengt
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 253, Sahlin, Bengt, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 242, Gåsö Pensionat
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 242, Gåsö Pensionat, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 342, Hultberg, Peter
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 342, Hultberg, Peter, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 146, Ericsson, Kristina
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 146, Ericsson, Kristina, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 148, Ericsson, Kristina
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 148, Ericsson, Kristina, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 170, Fredriksson, Christer o Marie
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 170, Fredriksson, Christer o Marie, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 154, Plyhm-Forshell, Eugen
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 154, Plyhm-Forshell, Eugen, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 153, Plyhm-Forshell, Eugen
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 153, Plyhm-Forshell, Eugen, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 142, Karlsson, Roland
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 142, Karlsson, Roland, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 127, Lysekils Kyrkliga Samfällighet
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 127, Lysekils Kyrkliga Samfällighet, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 130, Gjötterberg, Magnus
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 130, Gjötterberg, Magnus, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 258, Gjötterberg, Magnus
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 258, Gjötterberg, Magnus, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Gjötterberg, Magnus
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Gjötterberg, Magnus, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 274, Rosengren Edgren, Charlotte
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 274, Rosengren Edgren, Charlotte, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 143, Sundén, Sture
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 143, Sundén, Sture, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Sundén, Sture
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Sundén, Sture, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 200, Glömmen, Jon E
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 200, Glömmen, Jon E, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 195, Mürbäck, Anna-Karin o Lars
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 195, Mürbäck, Anna-Karin o Lars, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 210, Mårtensson, Johannes
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 210, Mårtensson, Johannes, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 153, Plyhm-Forshell, Eugen
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 153, Plyhm-Forshell, Eugen, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 220, Tham, Annika
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 220, Tham, Annika, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 340, Tham, Klas
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 340, Tham, Klas, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 232, Hillenäs-Bengtsson, Anna-Lena
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 232, Hillenäs-Bengtsson, Anna-Lena, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 390, Persson, Måns o Magnus
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 390, Persson, Måns o Magnus, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Persson, Måns o Magnus
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Persson, Måns o Magnus, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 276, Josefsson, Eva-Karin
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 276, Josefsson, Eva-Karin, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 204, Fredriksson, Göran o Lotta
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 204, Fredriksson, Göran o Lotta, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Fredriksson, Göran o Lotta
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Fredriksson, Göran o Lotta, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 230, Hansson, Birgit
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 230, Hansson, Birgit, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 240, Cornelius, Bertil
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 240, Cornelius, Bertil, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 248, Fastigheten Berget
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 248, Fastigheten Berget, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 222, Rosengren, Ingrid
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 222, Rosengren, Ingrid, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Rosengren, Ingrid
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Rosengren, Ingrid, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 282, Lien, Torgrim
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 282, Lien, Torgrim, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 284, Lien, Torgrim
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 284, Lien, Torgrim, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 285, Lien, Torgrim
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 285, Lien, Torgrim, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 280, Ingemarsdotter-Fredriksson, Barbro
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 280, Ingemarsdotter-Fredriksson, Barbro, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 102, Cullberg, Martin
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 102, Cullberg, Martin, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 115, Holmberg, Elisabeth
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 115, Holmberg, Elisabeth, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Holmberg, Elisabeth
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Holmberg, Elisabeth, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 116, Ramberg, Britta o Lennart
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 116, Ramberg, Britta o Lennart, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 117, Sahlin, Sven
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 117, Sahlin, Sven, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 162, Bergström, Torkel
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 162, Bergström, Torkel, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 123, von Hilgers, Barbro o Richard
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 123, von Hilgers, Barbro o Richard, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 110, von Hilgers, Barbro o Richard
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 110, von Hilgers, Barbro o Richard, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 124, Öhman, Marianne
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 124, Öhman, Marianne, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Öhman, Marianne
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Öhman, Marianne, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 165, Schelin David
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 165, Schelin David, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 163, Schelin David
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 163, Schelin David, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 129, Beckman, Anna
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 129, Beckman, Anna, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Beckman, Anna
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Beckman, Anna, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 155, Harling, Jerk
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 155, Harling, Jerk, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 160, Tham Lennart
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 160, Tham Lennart, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 176, Johansson, Torsten o Åsa
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 176, Johansson, Torsten o Åsa, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 179, Johansson, Torsten o Åsa
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 179, Johansson, Torsten o Åsa, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 118, Fremomt Bratell, Berit
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 118, Fremomt Bratell, Berit, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 180, Mürbäck, Lars
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 180, Mürbäck, Lars, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 185, Mürbäck, Lars
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 185, Mürbäck, Lars, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 181, Mürbäck, Lars
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 181, Mürbäck, Lars, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 156, Hall, Göran
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 156, Hall, Göran, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 157, Hall, Göran
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 157, Hall, Göran, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 158, Hall, Göran
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 158, Hall, Göran, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 151, Alfredson, Charlotte
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 151, Alfredson, Charlotte, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 152, Alfredson, Charlotte
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 152, Alfredson, Charlotte, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 153, Plyhm-Forshell, Eugen
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 153, Plyhm-Forshell, Eugen, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 150, Salomonson, Björn
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 150, Salomonson, Björn, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 137, Gustafssons dödsbo
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 137, Gustafssons dödsbo, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 138, Gustafssons dödsbo
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 138, Gustafssons dödsbo, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 136, Sundén, Sture
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 136, Sundén, Sture, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 143, Sundén, Sture
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 143, Sundén, Sture, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 122, Wedsberg, Ann
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 122, Wedsberg, Ann, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 103, Cullberg, Martin
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 103, Cullberg, Martin, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 121, Boltenstern, Madeleine
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 121, Boltenstern, Madeleine, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 120, Daun, Anna o Stefan
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 120, Daun, Anna o Stefan, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 105, Daun, Anna o Stefan
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 105, Daun, Anna o Stefan, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 126, Strinnholm, Kerstin
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 126, Strinnholm, Kerstin, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 112, af Klercker, Peter
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 112, af Klercker, Peter, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 113, Rönnblad, Marianne
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 113, Rönnblad, Marianne, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 114, Rönnblad, Marianne
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 114, Rönnblad, Marianne, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 302, Muschött, Peter
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 302, Muschött, Peter, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 108, Muschött, Peter
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 108, Muschött, Peter, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 322, Ingemarsdotter Lindblad, Kerstin
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 322, Ingemarsdotter Lindblad, Kerstin, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 320, Ingemarsdotter Lindblad, Kerstin
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 320, Ingemarsdotter Lindblad, Kerstin, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 318, Ingemarsdotter Lindblad, Kerstin
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 318, Ingemarsdotter Lindblad, Kerstin, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 321, Ingemarsdotter Lindblad, Kerstin
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 321, Ingemarsdotter Lindblad, Kerstin, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 350, Tengroth, Björn
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 350, Tengroth, Björn, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 351, Tengroth, Björn
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 351, Tengroth, Björn, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 358, Laurin, Ulrika
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 358, Laurin, Ulrika, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 361, Laurin, Ulrika
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 361, Laurin, Ulrika, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 360, Laurin. Ulrika
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 360, Laurin. Ulrika, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 359, Laurin, Ulrika
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 359, Laurin, Ulrika, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 365, Laurin, Ulrika
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 365, Laurin, Ulrika, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 125, Haglund, Ulla
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 125, Haglund, Ulla, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 173, Fredriksson, Christer o Marie
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 173, Fredriksson, Christer o Marie, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 310, Stark, Lena
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 310, Stark, Lena, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 306, Bågstam, Blom, Kristina o Fredrik
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 306, Bågstam, Blom, Kristina o Fredrik, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Bågstam, Blom, Kristina o Fredrik
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Bågstam, Blom, Kristina o Fredrik, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 161, Karlenäs Birgitta
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 161, Karlenäs Birgitta, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 159, Karlenäs Birgitta
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 159, Karlenäs Birgitta, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 167, Petersson Rosengren, Malin
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 167, Petersson Rosengren, Malin, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 326, Carlén, Mona
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 326, Carlén, Mona, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 324, Carlén, Mona
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 324, Carlén, Mona, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 104, Valinder, Göran
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 104, Valinder, Göran, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 119, Zetterquist, Ebba
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 119, Zetterquist, Ebba, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 107, Zetterquist, Ebba
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 107, Zetterquist, Ebba, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 174, Åslund, Björn
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 174, Åslund, Björn, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 178, Åslund, Björn
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 178, Åslund, Björn, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 164, Åslund, Björn
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 164, Åslund, Björn, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 356, Lindblad, Anders o Mia
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 356, Lindblad, Anders o Mia, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 145, Sahlin, Pelle
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 145, Sahlin, Pelle, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 144, Sahlin, Pelle
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 144, Sahlin, Pelle, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 314, Karlsson, Roland
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 314, Karlsson, Roland, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 141, Karlsson, Roland
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 141, Karlsson, Roland, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 177, Elmqvist, Ola
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 177, Elmqvist, Ola, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Elmqvist, Ola
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Elmqvist, Ola, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 328, Lindblad, Anders o Mia
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 328, Lindblad, Anders o Mia, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 329, Lindblad, Anders o Mia
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 329, Lindblad, Anders o Mia, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 330, Lindblad, Anders o Mia
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 330, Lindblad, Anders o Mia, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 128, Ingemarsdotter-Fredriksson, Barbro
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 128, Ingemarsdotter-Fredriksson, Barbro, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Ingemarsdotter-Fredriksson, Barbro
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Ingemarsdotter-Fredriksson, Barbro, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 109, Ingemarsdotter-Fredriksson, Barbro
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 109, Ingemarsdotter-Fredriksson, Barbro, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 106, Olsson, Gösta
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 106, Olsson, Gösta, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 166, Tham, Gudrun
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 166, Tham, Gudrun, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 260, Flodin, Arne
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 260, Flodin, Arne, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

1 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus Xxx, Flodin, Arne
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: Xxx, Flodin, Arne, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
0 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016

VA-NÄTET för hus 124A, Olers, Karl Wilhelm
Vi är alla beroende av fungerande vatten och avlopp. Den befintliga VA-kartan är
inaktuell och ska uppdateras. Vi är också beroende av att ha en stabil ekonomi för att
snabbt kunna klara planerade och oplanerade åtgärder. Årsstämman har beslutat om ett
debiteringssystem med ambitionen att vara så rättvist som möjligt.
Vi behöver Din hjälp med att revidera kartan och eventuellt övriga uppgifter, och ber Dig
därför svara på nedanstående frågor.
HUS NR: 124A, Olers, Karl Wilhelm, har enligt kartan:
Stämmer det med verkligheten?
1 anslutning/ar vatten

Ja

Nej

0 anslutning/ar avlopp

Ja

Nej

Om svaret är Nej, ange orsaken och markera gärna på kartan på baksidan.

Eventuella kommentarer?

Någon annan kontaktperson?

Vi vill påminna om att debiteringsgrunden, enligt föreningsstämmans beslut, är baserad
på hur många hushållsenheter det finns per hus (se textruta nedan).
Lämna Ditt svar senast den 31 juli 2016 till enkät-brevlådan i posthuset eller via digital
blankett på hemsidan. Har du några frågor kontakta den VA-ansvarige i styrelsen.
Tack för hjälpen!
- Om byggnad har inrättats och regelmässigt används för flera hushåll utgör varje
hushåll en hushållsenhet.
- Hushåll med fler än en hushållsenhet (t ex sjöbod, gäststuga, uthyrningsbar enhet med
pentry och toalett) debiteras med halv årsavgift för varje extra enhet.
- I oklara fall ska styrelsen jämka avgiften neråt.

Utskick till alla husägare på Gåsö, juni 2016
Blå linjer avlopp, svarta linjer vatten.

