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BÄSTA MEDLEMMAR I LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG  

 

1. Lappböle vattenandelslags ordinarie andelsstämma den 31.3.2020 

 

Bifogat är kallelse till Lappböle vattenandelslags ordinarie andelsstämma som hålles den 31.3.2020 kl. 18.00 

i Sjökulla skola. Jag önskar alla medlemmar välkomna till andelsstämman.  

 

2. Lapvoks styrelse har beslutat hålla Lapvoks vattenavgifter oförändrade år 2020 

 

Användnings- och serviceavgifterna för år 2020 är: 

• Vattenavgift (2,00 €/m3) 2,48€/m3 MVS 24% 

• Avloppsvattenavgift (1,90€/m3) 2,36€/m3 MVS 24%  

• Grundavgift (17,00€/mån) 21,08€/mån MVS 24% 

• Anslutningsavgift 10000€/anslutning (egnahemshus) 

• Ventilavgift 983,54€/fastighet  

• I övrigt tillämpas Kyrkslätt vattens i februari 2020 anmälda serviceavgifter 

 

3. Uppdatering av hemsida och registreringsuppgifter  

Lapvok har i slutet av 2019 förnyat hemsidan för att förbättra servicen för sina medlemmar och 

inflyttare till Lappböle. Lapvok har också förnyat Övervaknings- och forskningsprogrammet, vilket 

är tidsbundet och bör godkännas av den övervakande myndigheten, Esbonejdens Miljö- och 

hälsoskydd. En del av förbättringsåtgärderna innebär uppdatering av Lapvoks registeruppgifter. 

Lapvok ber därför alla medlemmar anmäla om eventuella förändringar i telefon eller e-

postadresser. 

Ifall fastigheten bebos av en annan person än ägaren eller den som är registrerad ägare hos Lapvok 

ber vi Er meddela den persons telefon och e-post uppgifter som bor i fastigheten. Uppdaterade och 

kompletta registeruppgifter är viktiga för den vattenservice som Lapvok upprätthåller på 

verksamhetsområdet. 

Vi ber Er meddela telefon och e-postuppgifterna under april 2020 till adressen info@lapvok.fi      

 

4. Avläsning av vattenmätare för av Lapvok levererat hushållsvatten   

 

Lapvok fakturerar vatten- och avloppsavgifterna kvartalsvis i april, juli, oktober och januari. Lapvoks 

medlemmar uppmanas att meddela vattenmätarställningen under följande perioder: 20-30.3/ 20-30.6/20-30.9 

och 20-30.12, via internet adressen http://ilmoitus.lapvok.fi eller via Lapvoks hemsidor. Inloggning sker med 

det namn som är registrerat för medlemmen i Lapvoks register samt en fastighets specifik användnings 

”kod”. 

 

Vattenmätarens mätarställning kan också meddelas per post till Lapvoks fakturering: 

Azets Insight Oy 

c/o Anton Sjöholm 

P.O 99,  

10601 Ekenäs 

 

 

Med vänliga vårhälsningar  

LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG  

 

Enligt uppdrag av styrelsen  

Kaj-Erik Montén  

Styrelse ordförande 

 

Bilagor:  Kallelse till ordinarie andelsstämma 

 Lapvoks verksamhets 10 års penna   
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