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Information angående driftsättning av fiber och avlopp inom FoA 
Nedan finns information om hur och när inkoppling av avlopp och fiber skall göras. Ni kommer även 

att få denna information samt detaljerad information kring ekonomin i projektet personligen via er 

områdesansvarige.  

Vad behöver göras och när? 

Avlopp 

• Framdragning av el (enfas) till pumpstation och larm.  

• Inkoppling på avloppsnätet sker etappvis, enligt tidplan nedan. 

• Koppla avloppsledningen till pumpbrunnen och sätt igång pumpen efter aktuellt 

driftsättningsdatum, se nedan och även FoA Informerar nr 1 2012-07-11
1
. 

• OBS! Avloppsledningar som ej är av plast måste bytas ut innan inkoppling! 

Fiber 

• Indragning av tomslang för fiber in i hus enligt Lidköpings bredband, se presentation
2
 samt 

även på Lidköping Bredbands hemsida
3
. Om slangen inte är tillräckligt lång, kontakta Barkin, 

0703-26 12 81. 

• Skicka ”Färdiganmälan” till Lidköping Bredband när tomslang är inne i huset på den plats 

medieomvandlaren skall vara. Anmälan skickas in snarast, dock senast 31 oktober 2013. 

Färdiganmälan finns på Lidköping Bredbands hemsida
4
.  

Ekonomi 

• Tillhandahålla medlemslån till föreningen senast 31 oktober 2013, samt betala övriga 

anslutningsavgifter till kommunen i slutet av 2013. Respektive områdesansvarig kommer 

inom kort att personligen informera er om hur och när ni ska betala.  

Tidplan Avlopp 

Området delas upp i 4 delar som driftsätts vid olika tidpunkter.  

1. Hovby (16 brunnar) – driftsättning 20 augusti 2013. Se inringat område på Ritning 1. 

2. Härene (ca 50 brunnar) – driftsättning 10 september 2013. Se inringade områden på Ritning 

2, 3 och 5. 

3. Anstensgården (ca 3 brunnar) – driftsättning 30 september 2013. Se inringat område på 

Ritning 1. 

4. Kartåsen (ca 50 brunnar) – driftsättning 30 september 2013. Se inringade områden på Ritning 

4 och 5. 

 
Från och med ovanstående datum kan ni koppla in er avloppsledning i pumpbrunnen på er fastighet 

och sätta igång pumpen. De som inte driftsätter sitt avlopp inom en månad efter 

driftsättningsdatumet ansvarar för att stickledningen från egen fastighet till stamledning inte blir 

igensatt. Detta görs genom att regelbundet spola vatten i den. 

 

                                                           
1 

http://goo.gl/kjVgTz 
2
 http://goo.gl/6uBO65 

3
 http://goo.gl/SWeQga 

4
 http://goo.gl/OKwEPj 
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Tidplan Fiber 

Inblåsning fiber påbörjas i oktober 2013 och beräknas vara klart under 2013. Information om tjänster 

via fiber kommer vid ett informationsmöte senare i höst, se även www.openbit.se.  
 

Har du frågor så ring oss (kontaktuppgifter finns på www.fiberochavlopp.se) eller skicka ett mail 

till info@fiberochavlopp.se 


