
 

 

Medlemmar i Varaslättens vatten och avlopp 
samfällighetsförening samt övriga berörda fastigheter 
 
 
Grävstarten för vårt vatten och avloppsprojekt samt bredband närmar sig. 
 
I mitten av augusti startar grävningen. Den beräknas ta 6 – 8 månader bl a 
beroende på väderleken. Detta innebär att ni kommer att beröras successivt 
under grävtiden. 
 
Empower AB är vår gräventreprenör och Vara Markkonsult kommer att 
vara vår kontrollant. 
 
Grävningen kommer att starta vid anslutningspunkten vid  vid ringleden 
Vara. 
 
Etapp 1:   Ringleden Vara - Anders-Larsgården- Grossgården 
 
Etapp 2:   Ringleden Vara – Skatofta – Skarstad kyrka - Lidan 
 
Etapp 3:   Skatofta – Long - Kåsentorp 
 
osv 
 
Uppdatering kommer att ske på hemsidan hur arbetet fortskrider och den 
fortsatta tidplaneringen för respektive sträcka. 
 
Utsättning kommer att ske i god tid före grävningen. Det är viktigt att 
respektive fastighetsägare i möjligaste mån medverkar vid utsättningen för 
att få en så smidig och bra dragning som möjligt. 
 
Ni kommer att kontaktas av fältarbetare eller någon i styrelsen för 
detaljplaneringen. 
 
Den befintliga dragningskartan är naturligtvis basen (hemsidan 
www.varaslattensva.se) men mindre justeringar kan göras och kanske är 
nödvändiga. 
 



 

 

Att tänka på 
 
Befintlig täckdikning, igenlagda kanaler etc 

 
Berg, större stenar eller andra hinder 

 
Ev jordvärmeledningar eller andra lokala ledningar såsom el, vatten, 
avlopp etc 

 
Anslutningspunkt vid tomtgränsen 

 
Dagvatten får inte gå in i avloppsnätet. Kontrollera befintliga ledningar. 

 
Rådgör gärna med din lokala VVS firma och El firma för lämpligaste 
sättet att ansluta vatten, avlopp och bredband. Behöver du hjälp med 
planering av grävningen på tomten, anslutningspunkt, placering av 
pumpbrunn etc. kan din lokala grävare hjälpa dig. 
….................................................................................................................... 

 
 
Entreprenören ansvarar för att utsättning av offentliga elledningar sker. 

 
Förbereder vi oss bra får vi också en säkrare och billigare anläggning 
vilket gagnar oss alla. 

 
Skörd och höstarbete inom jordbruket närmar sej. Grävningen kommer 
inte att planeras efter om fälten skördats eller inte, men tidplaneringen kan 
ju ge information om beräknad grävtid med möjlighet för respektive 
lantbrukare att planera 

 
Vi är tacksamma om planerad grävsträckning lämnas oplöjd/obearbetad 
efter skörden för att underlätta grävningen. 

 
Vill ni som fastighetsägare kontrollera eventuella lagningar av täckdiken 



 

 

etc, måste ni närvara när grävning sker. Igenläggning av grävd sträcka sker 
varje dag. 

 
Rör inte utstakningskäpparna!! 
 
Vi är glada att vi nu kommit till startpunkten för grävningen och att vi kan 
se fram emot ett långsiktigt säkerställande av vattenkvalitet och 
miljösäkrat avlopp. Dessutom kommer bredbandet på plats. 
 
Detta möjliggör en fortsatt levande landsbygd. 
 
Håll er uppdaterade genom att följa hemsidan www.varaslattensva.se 

 
(Observera att vi nu har en ny hemsideadress. Den gamla gäller också 
fortfarande men upphör inom ett år.) 
 
 
Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening 
 
Styrelsen 

 
 


