
 

Dricksvattenanläggningen  
 

Ditt ansvar: 
Avläsning av vattenförbrukning under mars och april månad varje år 
Frostsäkring av vattenmätaren samt vattenledningen mellan 
avstängningsventilen och din egen vattenanläggning. 
 

Föreningen sköter detta i vattenanläggningen: 
Hela distributionsnätet fram t.o.m. avstängningsventilen på din tomt 
Pumpstationen och vattenreservoaren i Rackeby 
Provtagning  
 

Tips ifrån föreningen: 
Undvik förseningsavgifter för vattenavläsningen genom att skicka in 
avläsning under mars och april senast 1 maj varje år. 
 

Om du skall gräva       
Alla förfrågningar om grävningar göras på en hemsida som heter 
www.ledningskollen.se Där frågar man om det finns ledningar i 
närheten. Alla sorters ledningar finns med i ledningskollen, elledningar, 
telefonledningar, fiberkablar, vatten och avloppsledningar.  
 
När du ställer en fråga där så meddelas vattenföreningen automatiskt. 
Det är gratis att få en utsättning gjord. Du får inte gräva innan du fått 
utsättningen gjord eller besked om att det går bra att gräva.   
På din egen tomt är det du själv som ansvarar för att veta var 
ledningarna finns. 
 

Om du skall sälja eller överlåta 

1. Läs av vattenmätaren 
2. Meddela avläsning och ny ägare till föreningens kassör 
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Allmän information 

Detta finns på föreningens hemsida 

       www.rgva.se    

- Kontaktpersoner och styrelse 
- Vatten och avloppstaxa 
- Avtal och stadgar 
- Aktuell information 
- Film hur man lyfter upp avloppspumpen 
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Avloppsanläggningen  
Ditt ansvar:       

- Du ansvarar för drift och underhåll av pump enligt de 
instruktioner som ges av tillverkare och förening. 

- Du är ansvarig för ledningsnätet på din tomt mellan hus och 
avloppsbrunn. 

- Detta får Du inte hälla ut eller kasta i avloppet; Torktrasor, 
torkkuddar, bindor, tops och annat plastmaterial, sand och grus 
eller kattsand dessa saker förstör din avloppspump 

- Inte heller fett från stekning eller frityr skall inte slås i avloppet, 
fettet sätter sig fast i tryckledningarna och så blir det stopp… 

 

Föreningen sköter detta i avloppsnätet:  
Hela avloppsnätet fram till avloppsbrunnen på din tomt 
Tryckstegringsstationer i Skårberg, Vasebacken och Hyllingsund 
 
Om din avloppspump börjar larma: 

• Föreningen hjälper kostnadsfritt till med felsökning 

• Föreningen hjälper kostnadsfritt till med lyfta upp pumpen och 
transportera den till service. 

• Föreningen lånar ut en pump kostnadsfritt medan din pump 
repareras. 

• Reparationen av pumpen får du en faktura på direkt från 
servicestället. 

 

Tips ifrån föreningen: 
Du kan en gång per år lyfta upp din pump och spola av den med vatten, 
detta förlänger pumpens livslängd avsevärt 
 
Det måste finnas en luftning, på taket eller liknande, på avlopps-
systemet så att det inte uppstår undertryck i pumpbrunnen.  Om det 
uppstår undertryck kan pumpen missuppfatta detta till att det skall 
pumpas vatten och detta kan fortsätta tills pumpen går varm vilket 
orsakar en reparation. 

 Tips ifrån föreningen fortsättning: 
När du lämnar fastigheten/sommarstugan för säsongen spola ut minst 100liter 
rent vatten i avloppet, då kommer avloppet att fungera när du kommer tillbaka. 
Ta också till vana att spola när du tillfälligtvis vistas i huset. 
 
Om pumpen går sönder täcker din hemförsäkring ofta reparationskostnader 
minus självrisken. 
 
 
 
 

 
A = Din avloppsledning med el och ev vatten- och bredbands-slang 
B = Avloppsbrunn m pump. Inköpt av föreningen men din egendom 
C = Avloppsslang och ev vatten- och bredbands-slang som ägs av föreningen 
men du betalar grävningen 
D = Avloppsslang och ev. Vatten- och Bredbands-slang som ägs av föreningen 
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