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Hej!
Här kommer information kring det pågående avloppsbygget. Just nu är vi nere i Järna och
gräver. Totalt är det 180 medlemmar som just nu ska ha avlopp. 36 ska dessutom ha vatten.
Ca 50 har anmält till RGSS att de även önskar bredband samtidigt.
Tyvärr blir tidpunkten, då vi ska ansluta oss till den kommunala huvudledningen vid
Gösslunda, framskjuten till årsskiftet 18/19, då kommunen måste bygga en ny ledning från
Stenhammar till Gösslunda skola. Därefter kommer vi att kunna släppa på område för område
under vintern/våren. Vi håller också på att köra ut pumparna till var och en då vi inte har plats
att förvara dem tills de ska installeras!
Inkoppling av avloppet
Ni kontaktas innan vi sätter grävskopan i er tomt. Vi gräver fram till den punkt där brunnen
ska sättas. Obs att grävningen från tomtgräns till brunnen får ni betala via Djups gräv. (ROTavdrag). Själva sättningen av brunnen ingår i vårt avtal.
Ni ska också se till att era slangar/rör ansluts från nytt eller gammalt system till brunnen.
Detta kan ex Djups hjälpa till med, men även egen entreprenör om ni har. Grävning för el och
ev bredbandsslang från brunnen till huset ska ju också ske. Kanske ni kan lägga den i samma
schakt om ni drar fram nytt avlopp från brunnen till huset. Annars får ni gräva ett mindre
schakt (behöver ej ligga så djupt). Detta kan ni också få hjälp med av Djups, anlita annan
entreprenör eller göra själva.
Elinstallationen av pump, larm och åskskydd ska göras och ett protokoll från detta skrivs.
Djups besiktigar sedan anläggningen innan den körs igång.
De krav på de elektriker som utför detta arbete är att de ska vara utbildade av Svensk
kommunalteknik, dvs de som levererar brunn och pumpar. Det är en s k 2,5 kvadrats 5ledarledning som skall dras ut till pumpen. Den ska ge el till både larm och pump.
Exempelvis har Johan Ström Bohrén, numera på Provektor, 0768-853674, eller Anders
Nordlander, numera egenföretagare i Lidköpings El-depå 0709-445011, den efterfrågade
kompetensen.
Mer besked får ni då vi närmar oss.
För frågor kontakta gärna:
Lars Svensson, 0510-16230 eller 0730-622090, Tyko Larsson, 073-9589819, eller Anders
Widestrand, 070-5553887.
Min gamla avloppsbrunn
Demontering av den gamla avloppsbrunnen ansvarar var och en för. Djups kan också hjälpa
till. Tänk på att den ska slamsugas precis innan och på alla miljökrav som gäller!
Att också tänka på vid inkopplingen
-Man får inte ha betongrör (keramikrör är ok) anslutna till avloppet. Dessa måste bytas innan
inkoppling.
-Man fär inte heller ha dagvatten eller dräneringsavlopp kopplat till avloppet. Måste ordnas
innan!
Vänta inte med elinstallationerna!!

