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Nu närmar vi oss vårt mål!
Nu är Gösslunda och mer än 3/4 av Rackebys ledningar nedgrävda!
Snart närmar sig tidpunkten för inkoppling av våra nya avlopp för resp. fastighet.
Inkopplingarna är något försenade p g a att kommunens framgrävning av den nya
förstärkta anslutningen vid Gösslunda skola, blivit försenad av olika skäl.
Vi tror och hoppas att vi får börja med dessa inkopplingar i början av april.
Detta måste göras område för område. Vi börjar med Gösslunda.
När vi kommer till ett område, ex Järna, så kommer 3-4 arbetslag att stå till tjänst med
detta. De har kontakt med och samordnar med varandra och även med elektriker och
rörfirmor för att det ska gå smidigt till. De behöver ha era uppgifter för ev ROT-avdrag..
Du som samtidigt ska ha bredband och inte dragit fram slangen till huset där du vill det
ska gå in, kan då också få hjälp! Meddela då arbetslaget detta. I övrigt se anvisningarna
från RGSS. Frågor till föreningarna se kontaktuppgifter på hemsidan!

Du kontaktar den du vill! !

Du måste kunna uppge namn, anläggningsadress, fastighetsbeteckning, dina telefon- och
mailadresser, faktureringsadress m m.
Det är speciellt viktigt för er som ej bor permanent, och framförallt om ni ej bor i
kommunen, att diskutera med arbetslaget i god tid så att de vet vad som skall göras, när
ni står på tur.
Vi kommer på hemsidan, www.rgva.se , att försöka ange tidpunkt för start allteftersom.
Du ska alltså själv göra ett val och kontakta resp. arbetslag.

” Arbetslag” du kan kontakta:
Djups Gräv- och Marktjänst. 1-2 arbetslag.
”Vi kan hjälpa till att gräva in kommunalt vatten, avlopp och bredband och då jobbar vi
med ett helhetspaket om kunden så önskar. Vi ordnar elektriker och rörmokare och
samordnar dessa för en så snabb och smidig installation som möjligt!”
Kontakt: Johan 070-3889626 Claes 070-2477509 eller djup@kallandso.nu

MLS entreprenad AB Magnus Liedberg med hjälp av Fredrik Dahlgren
Erbjuder samma som ovanstående.
Kontakt: Magnus 0705-143320 el misab@hotmail.se

Per Karlsson
Erbjuder samma som ovanstående.
Kontakt: 070-9242001

