
 

 

 

 
Framtida vattenförsörjning till Prästakullens Koloniförening 

 

Bakgrund 

Som styrelsen tidigare redovisat kommer vi inte att kunna få vår vattenförsörjning från 

den koppling som finns på Region hallands ledningar. 

 

Det finns nu ett Nyttjanderättsavtal mellan Varbergs Kommun och Prästakullens 

Koloniförening där kommunen upplåter Prästakullens Koloniförening rätten att anlägga 

sommarvattenledning längst markerad sträcka med de förbehåll som anges i 

Nyttjanderättsavtalet (bilaga 1). 

 

Avtalet sträcker sig till 2028-12-31. Nyttjanderätten förlängs med fem år i sänder, om inte 

uppsägning skett senast 8 månader före den löpande nyttjanderättstidens utgång. 

 

Anbud 

Under hösten när det fanns ett muntligt klartecken från Varbergs Kommun tog styrelsen in 

anbud från tre företag: 

• Annebegs Gård (bilaga 2) 

• Miljöschakt (bilaga 3) 

• Stråvalla maskinstation (bilaga 4) 

 

Efter godkänt avtal med Varbergs Kommun med förändrat sätt att utföra arbetet har endast 

anbud tagits in från det företag som styrelsen ansåg vara det mest fördelaktiga.  

• Miljöschakt (bilaga 5) 

 

Det tillkommer en kostnad för del av arbetet som Varbergs Kommun förbehåller sig att 

utföra vid arboretum. Inkoppling av vår ledning vid Prästakullens parkering planeras att 

utföras av  Legus Rör. 

 

Med tanke på den vattenläcka som finns är det angeläget att få utfört detta arbete innan 

säsongen då vi behöver vatten till koloniområdet.  

 

Anbudet samt övriga kostnader finns i sammanställning (bilaga 6) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Styrelsens förslag till beslut 

Styrelsen föreslår det extra årsmötet att fatta beslut om att: 

• Miljöschakt utför ny ledningsdragning på Varberg Getakärr 6:19  

• Varbergs Kommun ny ledningsdragning på Träslöv 12:24 

• Legus rör utför kopplingar av vattnet 

 

 

Finansiering 

Finansieringen av den uppskattade kostnaden på 204 300 kronor kan ske enligt följande 

alternativ: 

 

• Fördelning av hela kostnaden per kvm (bilaga 7). 

• Fördelning av hela kostnaden per kolonilott (bilaga 7). 

• Utnyttja Koloniträdgårdsförbundets lånefond med lån på 100 000 kronor och 

resterande del som extra uttag fördelat per kvadratmeter (bilaga 8). 

• Utnyttja Koloniträdgårdsförbundets lånefond med lån på 100 000 kronor och 

resterande del som extra uttag fördelat per kolonilott (bilaga 8). 
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