
 
 
 
 
 

Till boende i K1, K2 och K4 
Som en del av det stora renoverings- och förbättringsarbetet på vägarna blir det också diken eller 
bättre diken. Med diken kommer också trummor för att kunna komma in och ut från egna tomten. 
Många har idag trummor i varierande skick och som ni kanske läst på hemsidan www.kolvik.com  

”Föreningen ansvarar för de vägtrummor som är lagda under vägarna mellan dikena, oftast vid 
korsningar. Dessa kommer under våren att inspekteras och vid behov spolas rent av löv och slam. 
Observera dock att de vägtrummor som ska finnas under varje utfart från respektive fastighet, är 
fastighetsägarens ansvar att anlägga och underhålla. Vägtrummans dimension ska vara minst 
300mm. Vid en eventuell översvämning orsakad av en feldimensionerad eller bristfälligtunderhållen 
vägtrumma kan den enskilde fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig ifall skador uppstår på vägar, 
andra utfarter etc.” 

Som ni ser finns alltså krav som i vissa fall redan var uppfyllda i andra fall inte alls. 

Prisbilden ser ut som följer: Idag läggs 4 meters trummor vid infarter för att boende skall kunna 
komma in och ut från sina fastigheter. priset vi betalar för en 300 mm trumma är 760: -/m + moms. 
Om någon vill ha längre trumma än 4 meter – meddela Berndt 

En liten checklista 

1. Har du sedan tidigare en 300 mm trumma 
och är nöjd eller du behöver ingen 
vägtrumma 

  

Annars:   
2. Har du eller kommer du att få behov av en 

vägtrumma vid infarten till din tomt om nej - Då kan du sluta läsa. 

3. Vill du själv anordna en 300 mm trumma 
under din infart 

Kontakta Berndt Johansson för att få 
mer info och meddela att du själv 
kommer att åtgärda trumman 

4. Vill du att JVAB skall genomföra 
trumnedläggning och du har synpunkter 

I så fall gäller prisbilden ovan. 
Kontakta Berndt. 

5. Gör du ingenting kommer lämpliga åtgärder 
att vidtas och du faktureras de kostnader 
som JVAB fakturerar föreningen 

I så fall gäller prisbilden ovan. 

 

Hoppas att det var klart.  

Och ju förr ni meddelar Berndt desto bättre är det förstås. Hans e-postadress är s.bra@telia.com. 

Mvh 

Sten Trolle  

Sekreterare 
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