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Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen Västra
Detta är det andra infobrevet för att informera om kommande vatten- och
avloppsutbyggnad i området omkring Vasavägen, Glömsta. Utskick av infobrev planeras
att skickas ut kvartalsvis fram till utbyggnaden är färdigställd.
MARKUNDERSÖKNINGAR
Under augusti har markundersökningar utförts inom området. Vid tidpunkten för detta
brev är de flesta undersökningarna utförda. Resterande markundersökningar förväntas
vara klara nu under vecka 37. Har ni några frågor kring detta är ni välkomna att kontakt
projektledaren, se kontaktuppgifter nedan.
BRUNNSINVENTERING
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) kommer under hösten att utföra en
brunnsinventering. Brunnsinventeringen kommer att utföras av Bjerking som också
kommer att ha dialogen med er fastighetsägare gällande detta. Syftet med inventeringen
är att säkerställa att de arbeten som utförs i VA-utbyggnaden inte ska skada någon av
era privata brunnar i området.
LEDNINGSRÄTT
SVOA har skickat in en ansökan om ledningsrätt för de planerade nya VA-ledningarna
inom området till Lantmäteriet. För de fastigheter som berörs medföljer ett avtalsförslag
(överenskommelse om ledningsrätt) i detta brev. Avtalsförslaget kommer att ligga som
underlag till lantmäteriet som hanterar ledningsrättsansökan. SVOA önskar att
fastighetsägare för dessa fastigheter läser igenom avtalet, undertecknar avtalet och
returnerar båda exemplaren i bifogat svarskuvert. För frågor kring avtalet, kontakta
projektledare Rasmus Regnstrand.
Fastigheter som har fått avtalet bifogat i detta brev:
-
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Returadress för överenskommelse ledningsrätt:
Stockholm Vatten och Avfall
Att: Rasmus Regnstrand, Projekt Investering, Huddinge
106 36 Stockholm
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ANLÄGGNINGSAVGIFT FÖR REDAN ANSLUTNA FASTIGHETER
Vissa av fastigheterna i området har sedan tidigare en anslutning till det kommunala VAnätet. För hantering av anläggningsavgift kommer varje fastighet att hanteras som ett
separat ärende. Respektive fastighet som anser att deras anläggningsavgift redan är
erlagd behöver redovisa detta till SVOA. Fastighetsägare ska redovisa med kvitto där
det framgår att kvittot avser just din fastighet, belopp, år och datum samt vad betalningen
avser.
Kopia på kvitto över erlagd anläggningsavgift skickas till projektledare med e-post
rasmus.regnstrand@extern.svoa.se eller med post, se kontaktuppgifter nedan.
FÖRBINDELSEPUNKT (Servis-läge)
Samråd kommer att ske med alla fastighetsägare för att i största möjliga mån anpassa
läge för nya ledningar till fastighetsägarens önskemål. Under hösten kommer SVOA att
ta fram serviskartor med föreslagen förbindelsepunkt som skickas ut. På dessa kommer
ni kunna lämna era synpunkter.
KOMMUNIKATION
Vi har fått flera av tidigare utskickade infobrev returnerade till oss på SVOA. Om du inte
har fått infobrev 1 ber vi dig kontakta projektledaren för att säkerställa att
kontaktuppgifterna är korrekta.
Projektet har också en projekthemsida där vi samlar all information om projektet. På
projektsidan ligger presentation från infomöte informationsbrev samt planerad
ledningssträckning.
Webbadress till Projektsida: www.svoa.se/backenvastra
Kontakt:

Rasmus Regnstrand, projektledare 08-522 120 00
Rasmus.regnstrand@extern.svoa.se
För kontakt med post:
Stockholm Vatten och Avfall
Att: Rasmus Regnstrand, Projekt Investering, Huddinge
106 36 Stockholm
Anslutningsfrågor och frågor om avgifter
anslutningar@svoa.se
Information finns även på www.svoa.se/backenvastra

