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Till fastighetsägare i Ådö skog med flera.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp, Ådöhalvön.
Vid Kommunsstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2016 beslutades att planarbetet
för Detaljplan 1202 Ådö Skog, Stora Lugnet och Ekbacken läggs ned och att arbetet
med VA-utbyggnad ska påbörjas.
VA-enheten har efter beslutet påbörjat planeringen av utbyggnad av kommunalt VA
(vatten och avlopp) till Ådö Skog med flera. Vid Tekniska nämndens sammanträde den
19 december 2016 godkändes VA-enhetens begäran om investeringsmedel för att kunna
påbörja en VA-utbyggnad på Ådöhalvön.
I bifogad karta ser ni områdena som VA-utbyggnaden är indelad i just nu.
Den preliminära tidsplanen för utbyggnaden är:
•

Område A, år 2017

•

Område B, år 2018-2019

Område A byggs ut först eftersom det är geografiskt närmast befintligt VA-ledningsnät.
Övergripande information om VA-utbyggnaden kommer framöver att finnas tillgänglig
på kommunens hemsida www.upplands-bro.se/vaado
Områdesspecifik information kommer senare i första hand att meddelas via brev direkt
till er berörda fastighetsägare men också via informationsmöten.
Vad händer härnäst?
Just nu håller VA-enheten på att avsluta projekteringen av ledningsnätet för område A
samt söka behövliga tillstånd för att starta utbyggnaden. När alla handlingar och
tillstånd är klara sker en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling för att hitta
en entreprenör som kan utföra utbyggnaden av ledningsnätet för område A.
Information om hur arbetet fortskrider kommer att meddelas löpande.
Frågor?
När kommunalt VA byggs ut i befintliga bebyggelseområden brukar det dyka upp en
del frågor. Ni kommer att få information under projektets gång men redan nu hittar ni de
vanligaste frågorna på vår hemsida www.upplands-bro.se/vaado
Har ni frågor eller funderingar utöver dessa som rör kommunalt VA är ni välkomna att
kontakta mig enligt kontaktuppgifterna ovan.
Med vänlig hälsning
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