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Samfällighetsförening
Nu har vi startat...
Nu har vi passerat den första milstolpen kan man
säga. Vi har klarat av att registera vår förening,
ha en första medlemsstämma, träffat länsstyrelsen och banken, fått lån och bidrag beviljade, fått
igång den nya hemsidan, kommit igång med anbudsprocessen mm. Det är med andra ord mycket
som snurrar nu och vi har en intensiv tid innan
jul och nyår. Närmast i tiden ligger att arbeta med
utvärderingen av anbuden och det skall bli spännande att se vem som vinner det.

Vi i styrelsen vill önska alla
föreningsmedlemmar en riktigt

God Jul och Gott Nytt År!

Vår hemsida
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Vi har nu en egen hemsida som skall fungera som vår
gemensamma anslagstavla där vi löpande kommer
att samla information om vad som händer inom vår
förening. Det är naturligt att det blir en hel del information om hur vi tar oss fram under projektet med
anbudshantering, och sedan en hel del fokus kring anläggningsprojektets genomförande. Vi kommer även
att informera om vatten, avlopp och informationsteknik (bredband) samt förhoppningsvis även att lämna
möjlighet att rapportera in vattenförbrukning via
hemsidan. En annan viktig funktion med hemsidan är
att den är en kontaktyta för vårt formella föreningsarbete, där kommer vi att samla stämmoprotokoll samt
göra information inför årsstämman tillgänglig.
Du hittar hemsidan på www.va.badelunda.se.
Eftersom denna länk inte är klickbar på papperet du
håller i så kommer vi även att skicka ut denna länk
med epost inom kort. Ett bra tips är att lägga in denna
länk i dina favoriter så hittar du lätt dit nästa gång.

med vår förfrågan. Därefter skall ett, eventuellt två,
anbud väljas ut varpå vi skall träffa anbudsgivaren(na)
för att diskutera ett kontrakt som sedan kommer att
vara det dokument som styr genomförandet. I dagsläget bedömmer vi att vi kommer att vara klara med allt
detta under januari månad. Så i nästa infoblad hoppas
vi att vi kan berätta vem vinnaren är.
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Utblick 3 månader framåt

Närmast i tiden är att arbeta med anbudsutvärderingen och sedan ser vi fram emot en jul och nyårsledighet för att sedan direkt på det nya året ha ett kontrakt
undertecknat och klart. Senast i mars skall vi hålla vår
första årsstämma då alla andelsägare förhoppningsvis
kommer. Lite beroende på väder och vind så kanske
vi även har hunnit att komma igång med grävarbetet.
Styrelsen/gm Torben Cederberg

Anbudsprocessen

Styrelsen arbetar intensivt tillsammans med vår konsult att utvärdera de inkomna anbuden avseende den
gräventreprenad som utgör vårt stora anläggningsprojekt. Anbudstiden gick ut den 7:e december och vi har
fått in fyra anbud som vi skall utvärdera. Detta kommer att ta lite tid och till att börja med så skall vi granska anbuden för att se att de är kompletta och stämmer
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