Pålstorp sommarby
Bäste kolonist,
Med anledning av förbud för användande av stenkistor och septiktank 2016 kommer det att
bli nödvändigt för oss att åtgärda våra befintliga anläggningar.
Styrelsen har i samråd med kommunen tagit beslutet att installera kommunalt avlopp för
gemensamma toaletter/duschar samt klubbstuga. Installationen kommer att finansieras
med hjälp av kommunen och en höjd avgift på årsarrendet, vilket innebär en höjning på
ca.16-20 000 kr/år totalt. Detta kan jämföras med kostnader för tömning av våra
septiktankar idag som ligger på ca.14 000 kr/år, så skillnaden blir inte så stor mot idag.
Kommunala installationsavgifter kommer föreningen att betala ur befintlig kassa.
Vi hoppas kunna sätta igång detta arbete i okt-nov i år, men mer information kommer om
när vi vet omfattningen. Dock är det bestämt att denna ledning kommer att ligga i den
nedre gången för att förbinda de båda toaletterna.
Det finns även ett intresse från många på området att få avlopp kopplat fram till sin stuga.
En arbetsgrupp, bestående av 4 personer, Linda Bengtsson (stuga53), Rolf Persson
(stuga11), Lars-Åke Johansson (stuga26) och Raija Hallberg(stuga22) har bildats för att ta
fram kostnader och verka för installation av enskilt avlopp. Detta är ett projekt som
kommer att drivas parallellt med föreningens installation av avlopp, men är helt frivillig. Vi
väntar svar på flera offerter för kostnad av grävning i övre gången och sidogångar för att
ge alla möjlighet att koppla på sig, men indikationer visar på en kostnad på ca 5-10 000
kr/stuga, beroende på hur många som vill vara med och ansluta sig. Vi kommer även i
samband med grävningen att lägga ner rör för vatten som säkerhetsåtgärd för framtida
behov. Det är viktigt att poängtera att ingen stuga kommer att få koppla på sig på
avloppsledningen utan att man är med och betalar sin del av hela installationen.
Det finns också möjlighet att installera individuell rening för varje enskild koloni, typ BDT
anläggning. Detta är en individuell typ av avloppsrening för varje stuga som gör det möjligt
att ha varmvatten in i stuga. Ansökan om installation görs gemensamt för koloniområdet.
En uppskattad kostnad för detta är ca. 5-10 000 kr. Mer information om denna rening kan
ni hitta på vår hemsida.
Har man inget varmvatten utan önskar vattna ut sitt spillvatten finns även denna möjlighet.
Man skall då vara uppmärksam så att inga skadliga ämnen spolas ut i marken.

Vi har i styrelsen satt ihop en enkät för att veta vad ni vill göra med ert individuella avlopp
inför 2016. Vi vill att ni fyller i det alternativ som intresserar er. Blanketten skall vara
undertecknad och oss till handa senast den 30/9. Antingen per post, mail eller så lägger
man den i klubbstugan i ett kuvert som kommer att finnas där. Än en gång måste vi
påminna er om att befintliga dagbrunnar absolut inte får användas 2016 oavsett vad ni
väljer!
Styrelsen Pålstorp Sommarby
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- klipp här

ALT 1
Jag har endast kallvatten i min stuga och önskar samla detta i ett kärl och sprida
ut i min trädgård.
ALT2
Jag har varmvatten och önskar installera eget reningsverk, typ BDT anläggning
och vill gemensamt ansöka om tillstånd för detta hos miljökontoret.
ALT3
Jag önskar installera kommunalt avlopp till min stuga. Jag är införstådd med att
gemensam kostnad för grävning och nedläggning av rör i gemensamma gångar
bekostas av alla som vill installera individuellt avlopp. Jag bekostar själv rördragning
installation och grävning från mitten gång fram till min stuga.
(Det finns en tanke och önskemål om att bilda arbetslag som kan hjälpas åt att gräva
hos varandra för att underlätta arbetet). En kommunal anslutningsavgift tillkommer.
Jag har tagit del av informationen kring avlopp och dagvatten.
Jag är ägare av stuga _____________

Namn__________________________________

Datum___________________________ Underskrift_______________________________
Denna blankett samt frågor skickas eller mailas till:
Linda Bengtsson, Holger Danskes gata 2, 252 69 Råå. Mail: bengtsson.linda@hotmail.com
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