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leängsvägens samfäliighetsfömning
Avloppsanläggning och gång/cykelväg
l.

Bakgrund

Lidängsvägens samfällighetsförening samlar upp avloppsvattnet i eget nät. Vid
projekteringen av anläggningen ställde kommunen krav i detaljplanen på hur markområdet
1.1

skulle planeras avseende höjderna

Detta innebar

att

inom området.

avloppsvattnet måste lyftas

som dessutom

till

kommunens

nät

med

hjälp av en

på kommunens mark för vidare transport till
Lidköpings reningsverk. Området låg redan under planprocessen inom kommunens
verksamhetsområde varför va—Försörjningen skall omhändertas av kommunen.
pumpstation,

är förlagd

Vid bildandet av samfällighetsföreningen
utgöra en del av denna.

För

området

kom

va-anläggningarna trots detta

att

gatan ligger även ledningar för fjärrvärme,

el och ﬁber förlagda som
och underhålls av kommunens förvaltningar. Att ansvaret för vaanläggningen då skulle vara ett avsteg från denna princip verkar För oss ologiskt. En av
Följderna av detta är att drift och övervakning av pumpstationen utförs av föreningens
medlemmar. Driftstörningar på pumpstationen kan, om de inte åtgärdas omedelbart, leda till
översvämningar i lägre liggande husdelar området och/eller utsläpp till omgivande miljö.
Det kan inte anses rimligt att föreningen skall kunna bevaka detta alla dygnets timmar och
åtgärda eventuellt uppkomna fel och konsekvenser av dessa. För detta finns redan en
kommunal organisation med resurser för dygnetruntservice och avhjälpandehantering som
bekostas av VA-kollektivet. Samfa‘llighetens medlemmar bidrar ekonomiskt i samma
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ägs, administreras

i

omfattning
driften

som övriga

och underhållet

anläggningen
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anslutna va-abonnenter,
skall upprätthållas

sin helhet.

genom
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kommunen,

och bibehållas. Detta bör också gälla va-
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den nordvästra delen av Lidköpings samfällighetsförening ﬁnns idag en gång/cykelväg.
Denna är asfalterad och sammankopplas med gång/cykelvägen i riktning nordväst mot
Stenhammarskolan och i sydöstra riktningen mot de centrala skolorna samt centrum av
1.2 I

Lidköping. Gång/cykelvägen är idag en Viktig del

våra barns säkra väg till skolorna och det
denna goda trafiksäkerhet området.
Gång- och cykelvägen ligger på kommunens mark. Via allmän platsmark (enskilt
huvudmannaskap) i detaljplanen och servitut ligger driﬁ- och underhållsansvaret på
föreningen. Det tycker Vi är anmärkningsvärt. GC—vägen är en naturlig del av kommunens
gång- och cykelnät och används av betydligt fler än boende i området.
är Viktigt att bibehålla

i
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Hemställan
1. Lidängsvägens samfällighetsförening hemställer om att Lidköpings
anläggningama för att säkerställa en säker och miljövänlig drift.

kommun övertar va-

Lidängsvägcns samfällighetsförening hemställer om att Lidköpings kommun övertar
snöröjning och underhåll av gång/cykelväg i den nordvästra delen av området.

2.

S

lelsen för Lidéingsvéiggns/
samfallighctsförening.
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