
Långrevsvägens nya Samfällighetsförening

Rengöring av avloppsbrunnar

På årsmötet framfördes åter önskemål om att genomföra spolning och slamsugning av av-
loppsbrunnar. Detta är inget som har med föreningens ordinarie verksamhet att göra, men
eftersom vi inte har något annat forum att organisera detta i, så tar styrelsen på sig att genom-
föra arbetet.

Vi kan utgå från att det som tidigare blir ca 45 hushåll som vill vara med. Eftersom antalet är
osäkert kan vi inte heller ange det exakta beloppet som drabbar var och en. Vi tror dock att
kostnaden inte kommer att överskrida 300:- per hushåll. Arbetet är planerat att utföras i slutet
av maj eller i början av juni. Exakt dag meddelas i god tid. Samma förutsättningar som för
2010 gäller dvs.:

Förutsättning 1: Spolbilen kommer hit med rent vatten i en tank och ska åka härifrån med en
annan tank fylld med i stort sett samma mängd, men nu avloppsvatten. Detta innebär att er
avloppstank ska vara så tom om möjligt före spolning och därför är det inte tillfyllest att låta
automatiken sköta detta. Pumpen ska köras manuellt för att tömma tanken. Detta kan göras
före man åker till arbetet eller om man är hemma så får man hålla koll på när bilen kommer.
Övriga ska inte behöva betala för att köra bort vätska som går att pumpa ut! Pumpstationer
med onödig vätska lämnas utan åtgärd.

Förutsättning 2: Locket till brunnen ska gå att snabbt lyftas av. Eventuella skruvar eller
muttrar ska vara demonterade. Något annat får inte heller blockera så att tillgängligheten
störs. Om brunnen är svår att hitta så markera var den finns.

Förutsättning 3: Det behövs 4 frivilliga som ställer upp under hela tiden och som anvisar
plats samt lyfter av och på lock. Vi kan räkna med att det tar från 08.00 till ca 16.00. Styrelsen
anser att det är rimligt att dessa frivilliga inte debiteras för rengöringen.
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Styrelsen

Riv av och behåll förutsättningarna.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag vill vara med i den gemensamma rengöringen av avloppsbrunnarna

Adress:______________________________

Namn:_______________________________

Jag kan, -kan inte- delta i arbetet.

Lappen läggs hos Hans Eriksson Långrevsvägen 20 senast 1 maj


