
Strömmadals Vägförening 
 
Frågor och svar ställda efter Klas, Oves och kommunens genomgång av Väg och vatten. 

Information ifrån Utevecklingsgruppen, presenterat av Klas: 

Senaste 4 åren har tre förslag skickats till beslut 

1) Ha kontakt med kommunen för framtida planering 

2) Vad göra med grönområden, i nuläget ej i mål med diskussioner med Engnell (E). E har anlitat 

konsulter för att utvärdera värdet och nyttjande av mark. E ägare av marken. §113 medger ej 

styckning 

3) Har vi mandat att jobba med anläggningsbeslut? 2011 extra stämma avseende avsiktsförklaring 

gällande vägbredd, mötesplatser, intrång, grov kalkyl med ram 5msek, vilken håller än idag. 2013 – 

kompletterades avsiktsförklaringen gällande vägbredd från 4,5m till 4m. Kommunen skall även titta 

på vägstandarden, nu projekterad. Vändplaner diskuteras. Belysning projekterad. Miljövänlig 

armatur. Vattenfall lägger ner sina kablar. V-fall lägger rör för stickvägar. 

Sedan presenterade kommunen process etc. Presentation skulle skickas för dokumentation. I stort, 

s4b pågår, s4a klar samt s4c startas. Normalt planförfarande som bedöms vara snabbast. 

I stort, se kommunens presentation som finns på vår hemsida. 

Frågor och svar! 

Anders Platt , Strömmadalsv 9 

Fråga:– Längd till pump hus samt vad händer vid strömavbrott? 

Svar: 50m till fastighet placeras pumphus mest på grund av lukt, vid strömavbrott påverkas endast 

avlopp, ej det inkommande vattnet. Dock, det finns marginal i pumphus för att klara ett antal timmar 

Fråga: Tidsplanen som ligger nu, hur stor är sannolikenheten att den hålls?  

Svar: Det vet man aldrig, allt beroende på antal överklagande etc. 

 

Jonas Östlund  Strömmadal 12 

Fråga:– Placering av LTA anläggning, är det valfritt? 

Svar: Karta med kontaktinformation utskickad för eventuella synpunkter. Kommunen har dock sista 

ordet avseende slutgiltig placering. 

Fråga: Taxan och kostnaden, hur bestäms den? 

Svar: Politiskt beslut fastställer taxan. Det är av vikt att tänka igenom sin bygglovsansökan så 

bygglova och plantaxa inte drabbar onödigt mycket. Skillnad på helt nytt gentemot bygglov. 

 



Strömmadals Vägförening 
 
Lennart Lindahl , Strömmadal 30  

Fråga: När tas avgiften ut? 

Svar: När anslutningen finns och vatten i ledningen 

 

Susanne, Strömmadalsvägen 12; 

Fråga: Plan taxa håller i sig även om vi säljer och de som flyttar inte ber om bygglov förrän om 5-10 

år?  

Svar: Ja 

 

Dan Bohlin, Gränsvägen  

Fråga: Är Gränsvägen ett pump område eller självfall? 

Svar: Självfall 

 

Fråga: Byggförsäkring, vem står för denna? 

Svar: Borttagen sedan några månader 

 

Fråga: Vad händer med gamla pumpar? 

Svar: Egen brunn och gamla går att fortsätta att använda för exempelvis bevattning. 

 

ÖVRIGT: 

Gällande Telia öppen fiber, är detta en sak mellan fastighetsägare och Telia. Föreningen har endast 

ett avtal gällande uppgrävande av väg för passage av väg samt återställande av uppgrävning. Övrigt 

är helt en enskild överenskommelse mellan Telia och fastighetsägare. 

 

 


