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Till fastighetsägare i Sågbacken som påverkas av
utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.

Information om pågående VA-arbete i ert område
Entreprenören är i full gång med sitt arbete i ert område. VA-ledningar har lagts ned längs
Lövskogsvägen och det pågår arbeten i närheten av Sågbacken 12, 14, 16 samt utanför Sågbacken
5 och 7. Hittills har arbetet kunnat utföras lite snabbare än planerat på grund av att det varit mindre
berg än beräknat. Nu återstår det att se hur det blir resten av vägen genom Sågbacken.
Förbindelsepunkter

Entreprenören markerar ut var er fastighets förbindelsepunkt är planerad att bli (om möjligt enligt
era tidigare inlämnade önskemål) ett par dagar innan de börjar gräva. Är det några oklarheter eller
frågor kring placeringen, ta kontakt med mig omgående så kanske det finns en möjlighet att göra
justeringar om så önskas.
Arbeten inom din fastighet

Många brukar fundera på hur de ska hitta en entreprenör om de inte kan göra arbetet inom
fastigheten själva. Kommunen har inte någon lista över entreprenörer och får heller inte
rekommendera någon. Men ett tips till de fastighetsägare som är ansluta till Villaägarnas
riksförbund finns tjänsten brabyggare.se som eventuellt kan vara till hjälp.
Ett annat tips är att alltid ta referenser och undersöka om de som tidigare anlitat en viss entreprenör
är nöjda med entreprenören och dess arbete. Förvisa dig om att entreprenören har erfarenhet av att
göra liknande arbeten fackmannamässigt och enligt branschens regler.
Platsen runt LTA-enheten

Det är viktigt att LTA-enheten placeras lättåtkomligt för att underlätta kommunens service och
underhåll av pumpen. Det ska gå att ta sig obehindrat mellan LTA-enheten och farbar väg. Marken
inom en radie av 1,5 meter från LTA-enhetens mitt ska vara plan och fri från grövre växtlighet och
byggnation. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot pumptankens lock.
Bifogat finner ni Montering och driftsanvisningar för LPS2000E, som är den LTA-enhet
kommunen använder sig av.
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Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften skickas ut när entreprenören är klar med byggnationen och kommunens
vatten- och avloppsledningar är besiktigade och godkända för drift. Vill ni veta vad er fastighets
anläggningsavgift blir, ta kontakt med mina kollegor Charlotte Lidén eller Emma Sjöberg via
Kontaktcenter 08-581 690 00.
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