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Osuuskunnan hallitus vuonna 2011

 

Nimi hallitus
Harju Tarmo jäsen 
Ketonen Sinikka sihteeri
Leino Heimo tal.vast.
Liukkonen Jorma jäsen 
Malmivuori Juhani puh.joht.
Nordlund Rainer varapuh.joht.
Vehmas Markku rakenn
Pirhonen Teppo varajäsen
Ruusunen Matti varajäsen
Söderman Arto varajäsen
Virtanen Jorma varajäsen
 

Paineviemäristön rakennus
Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on 
rakennusvaiheen (RV 1) Enäjärven ja Reikon välisellä alueella vuonna 2009
82 kpl.  
Toisen rakennusvaiheen (RV 2) 2
ja sopimuksen tehneet 49 liittymää kytketty hyväksytysti osuuskunnan verkostoon ja sitä kautta Porin 
Veden viemäriverkostoon.  
Täten RV 1 ja RV 2 yhteydessä käyttöönotettuja liittymiä on nyt 131. Kiinteistöpumppaamoja on 130 kpl 
ja lisäksi 1 linjapumppaamo Kyläsaaren Vanhainkodin a
Osuuskunnalla on tällä hetkellä hallituksen hyväksymiä osakkaita 142 ja liit
kiinteistöön.  
Kolmivuotisen rakentamisprojektin rakentaminen jatk uu nyt suunnitelman mukaan kolmannella 
rakennusvaiheella (RV 3) Musanahteen 
suunnitelman mukaan vuoden 2011 kesäkuun loppuun mennessä.
 
Osuuskunta toivoo RV 3 rakentamisalueelta lisää liittyjiä. 
hallitukselle mieluiten ennen rakentamisen aloitusta.

 

Kutsu osuuskunnan sääntömääräiseen kokoukseen
 

Kyläsaaren Kylätalolle sunnuntaina 27.3.2011 klo 15.00
 

Asiat: Sääntöjen mukaiset asiat ja rakentamiseen liittyvät asiat.
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Osuuskunnan hallitus vuonna 2011 

hallitus  mob. puh. sähköposti 
 040 7170293 tarmo.harju1@dnainternet.net

sihteeri 050 3095450 sinikka.ketonen@gmail.com
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 044 3242211 jtliukkonen@gmail.com
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Paineviemäristön rakennustilanne ja uudet liittyjät
Kyläsaaren jätevesiosuuskunta on hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti toteutta

Enäjärven ja Reikon välisellä alueella vuonna 2009, jolloin liittymiä rakennettiin 

(RV 2) 2.11.2010 pidetyn vastaanottokokouksen mukaan on kaikki suunnitellut 
iittymää kytketty hyväksytysti osuuskunnan verkostoon ja sitä kautta Porin 

Täten RV 1 ja RV 2 yhteydessä käyttöönotettuja liittymiä on nyt 131. Kiinteistöpumppaamoja on 130 kpl 
ja lisäksi 1 linjapumppaamo Kyläsaaren Vanhainkodin alueella. 
Osuuskunnalla on tällä hetkellä hallituksen hyväksymiä osakkaita 142 ja liittymissopimuksia 139

Kolmivuotisen rakentamisprojektin rakentaminen jatk uu nyt suunnitelman mukaan kolmannella 
rakennusvaiheella (RV 3) Musanahteen - Lepistöntien alueella, joka käynnistyy keväällä 2011 ja 
suunnitelman mukaan vuoden 2011 kesäkuun loppuun mennessä. 

Osuuskunta toivoo RV 3 rakentamisalueelta lisää liittyjiä. Tarjouspyynnöt ja h
hallitukselle mieluiten ennen rakentamisen aloitusta. 

u osuuskunnan sääntömääräiseen kokoukseen

Kyläsaaren Kylätalolle sunnuntaina 27.3.2011 klo 15.00

Sääntöjen mukaiset asiat ja rakentamiseen liittyvät asiat.
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ja uudet liittyjät  
mukaisesti toteuttanut ensimmäisen 

, jolloin liittymiä rakennettiin 

0 pidetyn vastaanottokokouksen mukaan on kaikki suunnitellut 
iittymää kytketty hyväksytysti osuuskunnan verkostoon ja sitä kautta Porin 

Täten RV 1 ja RV 2 yhteydessä käyttöönotettuja liittymiä on nyt 131. Kiinteistöpumppaamoja on 130 kpl 

tymissopimuksia 139 

Kolmivuotisen rakentamisprojektin rakentaminen jatk uu nyt suunnitelman mukaan kolmannella 
ntien alueella, joka käynnistyy keväällä 2011 ja 

Tarjouspyynnöt ja hakemukset 

u osuuskunnan sääntömääräiseen kokoukseen 

Kyläsaaren Kylätalolle sunnuntaina 27.3.2011 klo 15.00- 

Sääntöjen mukaiset asiat ja rakentamiseen liittyvät asiat. 


