
Strömmadal i maj 2019

Hej!

Här kommer information och protokoll från föreningens stämma 2019 samt återkopplingar på frågor 
och diskussioner från informationsstunden efter stämman:

Vi har bokat service av vattenpumpen, vid Högbacksvägen, och kommer att utföra en test av vattnets 
kvalitet.

Frågor kom upp gällande risk att kommunen ska ta över huvudmannaskapet för våra vägar och 
genomföra stora förändringar och då kostnadsföra de boende för detta, som vissa kommuner gjort i 
en del områden. Värmdö kommun säger att sådana planer inte finns och speciellt inte i områden som
vårt med väl fungerande vägar som dessutom nu förbättras ytterligare. 

Vissa fastigheter i vårt område kommer inte att ha självfall på det kommunala avloppet utan kommer
att få en enskild pump att gräva ned på egna tomten. Pumpen tillhandhålls av kommunen. De 
fastighetsägare det gäller ska redan ha fått information. En fråga var när pumparna kommer. De 
levereras så snart anslutningspunkterna är på plats och kontrollerade. Pumparna rekommenderas 
inte att de ligger på tomterna onödigt länge utan bör snarast grävas ned och täckas. Om någon har 
skäl att få dem tidigare får du som fastighetsägare själv kontakta kommunen.

Städ/arbetsdag den 25/5 kl. 9 – 12.

Vi kommer att behöva extra många medarbetare denna gång på grund av vi har många nedfallna träd
i våra grönområden att ta vara på och en hel del annat att fixa. Alla är välkomna!

Om några har bra vana vid motorsåg så vore vi tacksamma för deltagande inklusive motorsåg. 

Anmälan kan ske till mig ove@oelivsconsulting.se eller på blanketter som kommer upp på 
anslagstavlorna.

Nya hemsidan, är nu nästan klar, vi ska genomföra några ytterligare justeringar och tester. Vi 
återkommer inom kort och då med nya inloggningsuppgifter till medlemssidorna.

Kommunalt vatten: förseningen av entreprenaden har medfört att några fastighetsägare hört av sig 
till kommunen angående problem med sina dåliga och sinande enskilda brunnar. 
Vi har fått ett förtydligande från kommunen med information om möjligheten att ansluta till 
kommunalt vatten först och avloppet senare. Vi citerar kommunens mail till styrelsen:
”Efter att godkända vattenprover och slutbesiktning av entreprenaden är godkänd övertar 
Värmdö kommun ledningsnätet. 
Det kommer att finnas en möjlighet att få ansluta till kommunalt vatten, under förutsättning att 
fastigheten är ansluten till en enskild avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. Ansökan
om kommunalt vatten skickas in av fastighetsägaren till Elisabet Nyberg på kommunens VA-
avdelning via mail elisabet.nyberg@varmdo.se.”

Kommunen kommer alltså att proppa spillvattenserviserna, det vill säga avloppsanslutningen som 
ännu inte kan anslutas, för de som kopplar på det kommunala vattnet.
Kostnader: kommunen delar upp anslutningsavgiften, först vatten och sedan spillvatten för de som 
ansluter vattnet tidigare. Hur avgiften delas upp känner vi inte till i nuläget, vi återkommer när vi har 
besked.

Det var allt för denna gång och återigen, välkommen på arbetsdagen!

Ove Eriksson   

Strömmadals vägförening
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