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

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp i Sågbacken
Upphandlingen av entreprenör är klar och det är Berg och Byggteknik i Norberg AB
med Thomas Sjökvist som platschef som ni kommer se och träffa på i området.
I normala fall brukar vi hålla informationsmöten där ni får träffa entreprenören och
ställa frågor och titta på ritningar med mera, men med rådande omständigheter kring
Covid-19 kommer information att skickas ut istället. Har ni frågor är ni alltid välkomna
att höra av er till mig.
Tidplan

Entreprenörens tidplan är att komma igång med etableringen under vecka 16 och
anläggningsarbetena senast i slutet av april och de beräknas vara klara i september 2020.
Entreprenören kommer att starta anläggningsarbetena i närheten av Lövskogsvägen 4
samt vid korsningen Lövskogsvägen/Sågbacken.
Framkomlighet

Vi vill igen informera om att framkomligheten i området under entreprenaden kommer
att bli begränsad och om ni väntar på en stor leverans eller liknande när arbeten utförs
utanför er fastighet ber jag er ta kontakt med mig för att hitta en gemensam lösning.
Entreprenören kommer att nyttja och anlägga VA-ledningar i de två allmänna ytorna
inom ert område, se bifogad kartskiss över VA-ledningsdragning. Dessa områden
behöver därför vara fria från privata ägodelar.
Vi vill redan nu flagga för att ni som har er båt uppställda dessa områden eller utanför
tomtgräns kommer behöva flytta dem då entreprenören behöver ytorna vid arbetet.
Sprängningar och vibrationer

Inför sprängningsarbetena har AFRY gjort besiktningar av nästan alla fastigheter och
kommer även sätta upp vibrationsmätare på hus i närheten av sprängningsarbetena. När
sprängningarna görs kommer man i omkringliggande hus kunna känna att det vibrerar.
Detta är helt naturligt i hus som ligger på berg.
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Fastighetens VA-anslutning, LTA-enhet och vattenmätare

Om ni redan nu vill veta mer om hur det går till vid VA-anslutning av ny fastighet, har
frågor om LTA-enheten eller om vattenmätare, besök gärna vår hemsida
www.upplands-bro.se/va
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