
Anteckningar från mötet den 27 feb 2018 Rackeby Skalunda bygdegård 
Cirka 100 personer möter upp på informationsmötet. 
 
Kicki redovisar prismodellen som kommer att användas för vatten och avlopp 
 

Taxa för Rackeby VA förening 2018-02-27  

Avlopp   

Schablonavgift avlopp (ink årsavgift) 3240kr Inklusive moms per år 

Anläggningsavgift avlopp ? Föreningens avgift, ej klart 

   

Vatten   

Vattenförbrukning 7,86kr/kbm Inklusive moms 

Anläggningsavgift vatten 1,25kr/kbm Föreningens avgift 

   

De som bara har vatten och inte avlopp.   

Årsavgift  1200kr Inklusive moms per år 

Till detta kommer förbrukning och 
anläggningsavgift vatten enligt ovan. 

  

 
Lars och Kicki redogör för hur byggnationen kommer att ske. 
Tidplanen 
Djups gräventreprenad är de som styr hur projektets grävningar sker. 
Snart är de klara med Gösslunda delen och kommer då in i Rackebys verksamhetsområde. 
Lidköpings kommun behöver förstärka avloppsnätet fram till Gösslunda detta sker hösten 2018. 
Innan denna förstärkning är gjort kan inte fler än Gösslundaområdet kopplas på. 
Första sträckan är ner mot Järna där många medlemmar finns.  
Hela nätet bör vara i drift 2019. 
 
Öarna 
Vi har erhållit tillstånd att lägga slangar på botten ut till öarna. De berörda av anslutningarna på 
öarna informeras separat om kostnaderna. 
 
Underhåll av pumparna 
Föreningen kommer att sköta underhåller på avloppspumparna, en trasig pump bytes av föreningen 
och kostnaden för detta ingår i avgifterna. Detta om INTE pumpanläggningen uppenbart misskötts. 
Reservpumpar kommer att finnas för snabba byten. 
Det är därför viktigt att inte gamla cement avloppsrör användes då dessa ofta har tendens att släppa 
in sand i avloppen och då förstörs pumpen och detta byte får abonnenten bekosta  
 
Elanslutning till pumpen. 
Man skall välja två separata säkringar, en till pumpen en till larmet, detta för att larmet skall fungera 
om pumpen löser ut säkringen.  
Föreningen levererar också ett överspänningsskydd för pumpen. 
 
Entreprenörer för grävning på den egna tomten. 
Det kommer att finnas anvisade entreprenörer som SKALL användas för grävning på den egna 
tomten. Detta för att säkerställa att avloppsanläggningen skall vara korrekt utfört för att få en så 
problemfri anläggning som möjligt. 
Debiteringen sker med timdebitering.  
I samband med detta är det lämpligt att både el och bredbandsslang grävs in.  



 
Fiberprojektet 
Jonas redovisade fiberprojektet, här kan vi dock koppla på snabbare är avloppsprojektet. 
Man bör gräva in sin fiberslang till huset så fort man fått den till tomtgräns. Så kommer hindras inte 
fibersättningen minimalt. 
 


