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Information om VA-planering och projektering
inom Verkaviken
Vi på Upplands-Bro kommuns VA-enhet har tidigare informerat om att vi har
fått i uppdrag att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till
bebyggelseområden i Verkaviken. Projekteringen är nu klart i ert område och
upphandling av entreprenör som ska utföra arbetet har skickats ut i veckan. Om
allt går som det ska så hoppas vi att arbetet kommer igång i slutet av september
eller början av oktober 2018. När upphandlingen är klar kommer vi
tillsammans med entreprenören att ta fram en tidplan för arbetet. Information
om tidplan kommer att läggas ut på kommunens hemsida. Mer information
skickas ut i samband med byggstart.

Hur vi på bästa sätt hjälps åt under byggtiden
Att göra en VA-utbyggnad är ett omfattande arbete som oundvikligen kommer
att innebära störningar för dig och dina grannar. Bland annat kommer
framkomligheten att vara begränsad eftersom vi ska lägga ner ledningar i
vägarna i området. Vi kommer även att utföra grävarbeten nära din fastighet då
vi ska upprätta förbindelsepunkten utanför din tomtgräns. Glöm inte att ta bort
privata ägodelar som står utanför din tomtgräns så att de inte står i vägen för
arbetet eller skadas.
Entreprenören kommer efter bästa förmåga att organisera arbetet för att
underlätta för alla under byggtiden. Ta därför alltid kontakt med din
kontaktperson om du har frågor eller väntar en stor leverans till fastigheten etc.
för att komma fram till en gemensam bästa lösning.
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Förbindelsepunkt för att ansluta din fastighet
Under byggtiden kommer vi att anlägga en förbindelsepunkt ca 0,5 meter
utanför din tomtgräns där du framöver kan ansluta din fastighet.
När blir jag ansluten?
Anslutning till kommunalt VA kan ske när hela det kommunala ledningsnätet
är utbyggt och godkänt. När allt detta är klart fakturerar kommunen
fastighetsägaren VA-anläggningsavgiften med information om var anslutning
ska ske. VA-anläggningsavgiften ska vara betald innan inkoppling får ske.
Mvh Tomas Näsmark
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