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Uppdatering av pilotprojektet Istrum: 

Ny karta är färdigritad, idag finns 98 fastigheter (fastighetsbeteckningar) anmälda och vi går nu vidare i processen. 

Ökningen sedan Intresseanmälan (73 st) är mycket stor och uppslutningen torde vara så hög som kring 90%. 

Inom kort skickas fakturor på anslutningsavgift del 1, troligen kommer det stå 20 dagars betalning, ett krav från 

styrelsen för att uppväga kostnader som redan uppstått. 

Angående tidplan och kostnader, och när ni får nästa propå om inbetalning, så har vi sammanställt detta i en tabell 

nedan. Vi ber er observera att det finns en viss osäkerhet kring när grävstart (som styr alla andra aktiviteter) kan ske. 

Just nu beror osäkerheten mest på att vi ska hinna få alla tillstånd i tid och att vintern blir bra ur grävsynpunkt.  

 

 

Etappindelning Rev 150922 Projekt Istrum    

                

Etapp 1 Eggby - Remningstorp    

Etapp 2 Remningstorp - Gröna Lund    

Etapp 3 Eggby - Istrums by    

Etapp 4 Istrums by - Utanför byn (väster, öster och norr om)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

              

 2015 2016 

Aktivitetsplan Rev 150922 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

                

Definitivanmälan inlämnad                               

Projektering/Upphandling/Tillstånd                               

Total projekttid                               

Grävstart Etapp 1                               

Etapp 1 klar                               

Påkoppling medlemmar Etapp 1                               

Grävstart Etapp 2                               

Etapp 2 klar                               



Påkoppling medlemmar Etapp 2                               

Grävstart Etapp 3                               

Etapp 3 klar                               

Påkoppling medlemmar Etapp 3                               

Grävstart Etapp 4                               

Etapp 4 klar                               

Påkoppling medlemmar Etapp 4                               

Färdigställande av projektet                               

Slutreglering medlemmar                               

Reservtid för projektet                               

 
 
 
                

 2015 2016 

Betalplan Rev 150922 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 

                

Boende Etapp 1, planerad faktura   5%     45%   45%       Slutr         

Boende Etapp 2, planerad faktura   5%       45%   45%     Slutr         

Boende Etapp 3, planerad faktura   5%         45%   45%   Slutr         

Boende Etapp 4, planerad faktura   5%           45%   45% Slutr         

                

Förtydligande Rev 150922                

Första 45% betalningen följer etappens grävstart, exakt tidpunkt beslutas av Vallebygdens senare 

45% är givetvis en peng, den är beräknad på den för projektet aktuella budgetsumman/per medlem 

Observera att vissa betalar mer än 45% av budgetsumman, detta beror på en särtaxa som framförhandlats 

Projektet Istrums Budgetsumma (Rev 150922) är 135 000 kr ink moms, i Anslutningsavgift (färdigt fram till tomtgräns) 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande för alla projekt nedan: 

 

 

 

 Vi har som mål att hålla nya möten med er alla, oftast i form av ”Definitivanmälans möte”, så fort det går. Vi 

lägger dock mycket kraft på att ta oss fram i pilotprojektet Istrum. De lösningar, kostnadsfördelningar och 

regler vi arbetar fram där kommer gälla alla andra projekt så långt det är möjligt. Det är därför bättre att vi 

får arbeta klart med detta innan vi håller nya möten. Vi hoppas ni har förståelse för detta och att ni håller ut.  

 

Övriga projekt: 

 



Status: 

 Öglunda: Anslutningspunkt vatten och avlopp, mot Skara kommun, utreds. En samordning med Istrum, just 

vad gäller anslutningspunkt, kan bli aktuell. Delar av Öglundas nät (i/vid Eggby) kommer i så fall utföras 

samtidigt som Istrumsprojektet, för att spara kostnader. Vägundergångar, anslutningsbrunnar etc är 

exempel på saker som går att samordna.      

  

              

 Norra Lundby: Inget nytt. Nästa aktivitet är att hålla ett stormöte inför det vi kallar Definitivanmälan, 

presentation av tänkt grävsträcka, antal medlemmar och en uppdaterad budgetkalkyl.  

 

 Storekullen: Finns med i planeringen men inga aktiviteter genomförda ännu. 

 

 

 Överbo: Utredning anslutningspunkt mot Skara Energi, pågår. I dagsläget 11 anmälda av totalt ca 14, vilket 

är en hög anslutningsgrad.  

 

 Stenum: Inget nytt. 

 

 

 Skarke: Stormöte är genomfört, de boende är nu inne i fasen ”Definitivanmälan”. 

 

 Hålltorp: Stormöte är genomfört, de boende är nu inne i fasen ”Definitivanmälan” som fortgår till 10/10. 

Därefter ser vi om intresset var tillräckligt. Om så är fallet kommer förmodligen den redan upphandlade 

fiberentreprenaden göras om i denna del, att också omfatta V och A (utökning av entreprenad). Diskussion 

om anslutningspunkt mot Skara kommun ska startas upp, eventuell samordning med Överbo i den delen. 

 

Richard Löfving, Projektledare 

richard@richardlofving.se 

 


