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Uppdatering gällande avlopp.

Som vi alla kan konstatera så ligger arbetet med V/A inte i fas tidsmässigt med ursprunglig
planering. Anledningarna är flera, men entreprenören räknar med att kunna klara installationen
inom den tidsram som är avtalad. För närvarande arbetar tre arbetslag, från och med 25/1 kommer
ett fjärde arbetslag att sättas in.
Vi vill nämna en del orsaker till varför arbetet har försenats.
- Speciellt på B-området har man stött på en mängd stora stenar, så stora att de relativt små grävmaskinerna har haft problem med att ta upp dem.
- En betongkulvert på B-området har ställt till besvär. Hjässan ligger på ca 900 mm djup är 300 mm
i diameter och finns inte utmärkt på några kartor, varken hos NSVA eller markägaren Mex. Som tur
är så kunde man lägga avloppsledningen under denna kulvert utan att skada den.
- Samma problem stötte man på i grusgången mellan stuga 120 och gränsen mot villorna på
Lundsbäcksgatan. Även här kunde man lägga avloppet under denna kulvert. Naturligtvis sinkade
detta arbetet. Samma problem kommer man att stöta på igen eftersom denna kulvert går genom hela
koloniområdet.
- Under den tid marken är snötäckt syns inte utmärkningen av elkablar och man får ta det extra
försiktigt för att inte skada dessa.
- Det har regnat en hel del i januari. Detta har medfört att man har problem med grävmassor,
eftersom leran blandas upp med vatten och blir till en sörja som blir svår att hantera med lastare.
Dessutom ska dessa grävmassor fraktas bort och ersättas med grus. Detta har blivit i en omfattning
som inte var beräknad.
- Ett annat problem är det vatten som är stående i redan grävda diken inne på tomterna. Innan man
gräver ut till grusgången, för att sätta servisen så måste detta vatten pumpas bort, annars får man ut
vattnet i gången och det blir omöjligt att jobba med att sätta servisen.

Eftersom den planeringskarta som finns på anslagstavlan och även på hemsidan, inte stämmer
tidsmässigt, bör du som koloniägare själv då och då kontrollera var grävarbetet pågår i förhållande
till din stuga. Detta för att kunna göra förberedelser, tex pumpa bort vatten från grävning på tomt.
Föreningen kan här vara behjälplig med att låna ut pump och även till viss del hjälpa de som så
önskar.
Nästa faktura från Euro-finans beräknas komma 15/2 2021.

