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Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen Västra
ÖPPET HUS
Den 10 september kommer vi att vara på plats i området mellan kl. 18.00 och 20.00,
för att möta er och besvara eventuella frågor ni har. Vi kommer att ställa upp ett tält i
närheten av korsningen Vasavägen/Glömstavägen och bjuder på kaffe och fika.
I dessa tider är det extra viktigt att vi visar hänsyn till varandra, och vi önskar därför
att:
- Ni stanna hemma vid minsta symptom. Vi finns som vanligt tillgängliga på mejl
och telefon om ni inte har möjlighet att vara med på plats.
- Om möjligt att enbart skicka en representant från vart hushåll.
- Ni håller avstånd till andra när ni väl är på plats.
Med detta sagt så önskar vi er hjärtligt välkomna för ett samtal över en kopp kaffe och
lite fika!

STATUS PÅ LEDNINGSRÄTT
Av den information vi fått från lantmäterimyndigheten så har ledningsrätten
överklagats. Nästa steg i processen är att Mark- och Miljödomstolen hanterar
överklagan.
UTBYGGNAD I NÄRTID
Vi planerar fortfarande för att starta upp
utbyggnaden inne på lokalgatorna.
Tidsplanen som vår entreprenör satte upp
innan semestern har flyttats fram något. Vi
jobbar nu på att färdigställa de sista
förberedelserna för att kunna starta upp i
oktober.

STÖRNINGAR
Under byggtiden kommer vi behöva stänga av lokalgatorna för biltrafik på vardagarna.
För att möjliggöra åtkomst för er under helgerna kommer vår entreprenör att plåta igen
groparna på fredag eftermiddag så att det går att ta sig förbi med bil.
Vi kommer iordningställa en provisorisk parkeringsplats längst ner på Vasavägen där
ni kan parkera era bilar under vardagar. Där kommer det också finnas plats för
sophantering eftersom sopbilarna inte kommer kunna ta sig fram till era fastigheter.
Vi har även varit i kontakt med SRV-återvinning angående slamtömning och kommer
att hitta en lösning för det under byggtiden.

KOMMUNIKATION
Projektet har en projekthemsida där vi samlar all information om projektet. På
projektsidan ligger presentation från tidigare infomöte, tidigare informationsbrev samt
planerad ledningssträckning. Se webbadress nedan.
KONTAKTPERSON
Har ni frågor rörande projektet så är ni välkomna att ta kontakt med vår projektledare,
Zilan Ciftci, med kontaktuppgifter här nedan.
Zilan Ciftci, projektledare 079-333 10 39
zilan.ciftci@extern.svoa.se
För kontakt med post:

Stockholm Vatten och Avfall
Att: Zilan Ciftci, Projekt Investering, Huddinge
106 36 Stockholm
Anslutningsfrågor och frågor om avgifter
anslutningar@svoa.se
Information finns även på www.svoa.se/backenvastra

