Anja Boström Skandinavisk kommunalteknik AB, Jonas, Bert och Lars från styrelsen
träffade Michael Johansson, Kungsbacka Teknik den 11/6
Syftet med detta möte var att uppnå tre saker:
1. Vi ville veta var vår anslutningspunkt landar i geografin
2. Vi ville veta när vi kan koppla oss på kommunens stamledning
3. Vi ville ha ett VA-avtal med oss hem
Noteringar från mötet:
Stamledningen och kommunens tidplan
Michael Johansson visade oss kommunens tänkta stamledning upp mot Gällinge och vad
som har försenat dem. Vi kommer att koppla oss på vid Lösthagen men vår
förbindelsepunkt blir 300 meter upp mot Gällinge. Eftersom Michael hela tiden sagt att
Lösthagen är vår förbindelsepunkt till oss så bjuder de, kommunen, på dessa 300 meter
ledning. De gräver ner dem åt oss när de börjar gräva sin egen stamledning mot Gällinge.
Vår förening kommer alltså att ta över driften av dessa ledningar upp till pumpstationen.
Deras, kommunens, tidplan är att vara klara våren 2015, om ett år alltså.
Avtal mellan vår förening och Kba kommun
Vi kom överens om att skriva ett avtal där vår anslutningspunkt är ”flytande”, på ca 50
meter när. Detta för att vi ska kunna komma vidare med upphandling, etc. Detta avtal kan
vi skriva när kommunen börjar röja väg för sin stamledning vilket enligt Michael skulle ske
efter semestrarna. Det riktiga avtalet skriver vi innan vi börjar gräva.
Projekteringen
Anja var nöjd. Det som kom fram är tillräckligt för att hon ska kunna slutföra
detaljprojekteringen.
Övrigt
Det framkom att vi måste ta hand om lägenhetsavgifterna. Kommunen debiterar
föreningen och så får vi sköta jobbet. Michael varnade oss också för dåliga kopplingar –
precis som Kenneth gjort. Han tryckte också på hur viktigt det var med inmätningen av
ledningarna. Michael erbjöd sig att komma till ett medlemsmöte och berätta om VA. Detta
tackade vi JA till.
Personlig reflektion
På sätt och vis så uppnådde vi inget alls. Men på sätt och vis så kom vi framåt i alla fall.
Projekteringen kan slutföras, vi kan dra igång upphandlingen och vi kan fortsätta med LM.
För styrelsen
Lars Lindahl

