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Anslutning VA
Det här är ett informationsbrev som skickas till dig som är fastighetsägare i VA-etapp 2.3 på
Skarpö som ansluts med LTA-anslutning med Xylempump.
Detta brev ger information om VA-arbetet i din etapp, hur anslutningen går till samt
översiktliga illustrationer som visar hur VA-installationen på din fastighet ska se ut.
I detta brev får du följande information:
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomförandefrågor för VA-etapp 2.3
Så går VA-anslutningen till
Flödesschema VA-anslutning
Installationsbeskrivning
LTA – Ansvar, skötsel och larm
Vattenmätare – Installation och ansvar
Ordlista för vatten och avlopp
Färdiganmälan

Genomförande VA-etapp 2.3
VA-etapp 2.3 har nu påbörjats och utgörs av Albin Daléns väg samt del av Skarpöborgshöjden.
Stamledningarna i VA-etapp 2.3 planeras att schaktas ned i vägen och från stamledningen dras
servisledning fram till fastighetens planerade förbindelsepunkt.
Vägavstängning för ett snabbare genomförande
Vägarna i VA-etapp 2.3 deletapp är smala och möjlighet till trafikomledning saknas delvis.
Arbetet i vägarna kommer att innebära påtagliga trafik- och bullerstörningar.
Vägar med möjlighet till trafikomledning kommer att stängas av under byggarbetet och
framkomlighet till fastigheterna kommer att ordnas via trafikomledning.
Vägar utan möjlighet till trafikomledning kommer helt att stängas av för biltrafik under dagtid.
Trafikomledning kommer inte att kunna ordnas. Detta för att VA-arbetet ska gå så fort som
möjligt och störningen därmed minska tiden för störning.
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Tidplan
VA-arbetet beräknas vara klart under kvartal 2 och anslutning beräknas kunna ske i maj-juni.
Tidplanen speglar vår nuvarande bedömning och kan komma att ändras.
Mottagning av schaktmassor
I samband med vårt VA-arbete kommer vi att få ett överskott på schaktmassor från vägen. Om
du är intresserad av att ta hand om schaktmassor för exempelvis utfyllnad av din fastighet är
du varmt välkommen att höra av dig till projektledaren.
Sophämtning
Om vägen är avstängd kommer vår entreprenör SAH Projekt att hämta sopkärl vid din
fastighet och placera det på gemensam uppställningsplats.

Frågor och kontakt
Om du har frågor kring VA-arbetet på Skarpö är du välkommen att höra av dig till oss.
Övergripande frågor
om VA-utbyggnaden

Projektledare,
Mats Falås

Praktiska frågor på
arbetsplatsen

Platschef,
Robert Heldring

Frågor om
anslutning och
anslutningsavgift för
VA

Nyanslutning,
Ulrika Singstedt

mats.falas@roslagsvatten.se

08-580 209 56

070-740 41 27

ulrika.singstedt@roslagsvatten.se

08-540 835 06

