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Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen Västra
Ytterligare en tid har paserat sedan vi senast hörde av oss, och det är därmed dags för
vårt fjärde infobrev till er.
NULÄGE
I den ursprungliga tidsplanen vi presenterade för ett år sedan var det tänkt att
byggstart skulle ske nu under våren. Detta har inte blivit av som ni vet, till stor del på
grund av att ledningsrättsprocessen dragit ut på tiden.
Lantmäterimyndigheten kallade de berörda sakägarna till förätningsmöte i mars
månad, men på grund av den rådande situationen med COVID-19 i samhället blev
mötet uppskjutet till början av Juni då man kunde hålla mötet i en större aula. Beslut
om ledningsrätt har nu tagits av lantmäterimyndigheten och vi väntar nu på att beslutet
ska vinna laga kraft. Detta kan tidigast ske i slutet av en överklagandeperiod som är
fyra veckor, och förutsatt att ingen överklagan lämnas in under denna period.
NÄRTID
Vi ser nu att det är stor risk att vi inte hinner bygga ut VA-nätet till sommaren 2021, och
har därför kommit till beslut att påbörja de delar som ligger inom allmän platsmark.
Med start runt månadsskiftet Augusti/September planerar vår entreprenör att påbörja
etablering och förberedande arbeten, för att sedan förlägga VA-ledningarna i
Vasavägen, Jalavägen och Eddastigen.

STÖRNINGAR
Bredden på de schakt som behöver öppnas upp för att lägga ner VA-ledningar gör att
gatorna inte kommer kunna vara öppna för trafik samtidigt som arbetet pågår. Vi
kommer tillsammans med vår entreprenör, Huddinge kommuns gatukontor samt
räddningstjänsten nu att planera för hur detta ska hanteras, och ber om att få
återkomma i frågan när vi har en färdig plan för detta.
FÖRBINDELSEPUNKT
Ett antal av er har lämnat önskemål om annan förbindelsepunkt än det som föreslagits
från oss. Vi har utvärderat era önskemål och där det går har vi justerat dessa. De av er
som lämnat synpunkter får i samband med detta utskick ett svar.
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

