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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 tredje infobrev till er. Utskicken av infobrev kommer att ske fram till ytbyggnaden
är färdigställd, ca en gång i kvartalet.
KAROLINERSTIGEN - ÄNDRAD ANSÖKAN OM LEDNINGSRÄTT
Under hösten har vi jobbat vidare med granskningen av berörda sträckor som de
planerade VA-ledningarna ska förläggas i, och granskar i detta nu de ritningar som våra
projektörer tagit fram.
Under den granskningen har det visat sig att det inte är möjligt att förlägga nya VAledningar i Karolinerstigen. Fastigheterna utefter Karolinerstigen kommer därför istället
att anslutas i Eddastigen. Detta innebär även att Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)
nu justerat ledningsrättsansökan, och kommer alltså inte söka ledningsrätt över
fastigheterna i Karolinerstigen. Nedan kartutdrag visar vår justerade sträcka.

De fastigheter som berörs av ledningsrätten är enbart:
- Glömsta 1:167
- Glömsta 1:439
- Glömsta 1:171
- Glömsta 1:163
- Glömsta 1:150
- Glömsta 1:161
- Glömsta 1:58

BRUNNSINVENTERING
Arbetet med brunnsinventering pågår, och ni som berörs ska ha fått ett brevutskick
med information från vår entreprenör Bjerking som utför inventeringen åt oss. Vet ni
med er att ni inte svarat på detta utskick och önskar att vi utför provtagning av ert
brunnsvatten så vänligen ta kontakt med vår projektledare snarast (se kontaktuppgifter
nedan).
FÖRBINDELSEPUNKT
Vi har nu också kommit till tidpunkt för samråd om anslutningspunkt, också kallad
förbindelsepunkt. Bifogat i detta utskick finns ytterligare ett brev som förklarar vad
samrådet innebär, samt en samrådskarta med vårt förslag på förbindelsepunkt för din
fastighet. Vi ber att ni läser igenom och gör er förstådda med vad detta innebär samt
returnerar svarsformulär och eventuellt även kartan med nytt förslag om ni önskar en
annan anslutningspunkt. Ni som ska anslutas med tryckavlopp (LTA) får även
information om detta.
ANLÄGGNINGSAVGIFT FÖR REDAN ANSLUTNA FASTIGHETER
Vi saknar fortfarande kvitto från ett antal av fastigheterna som sedan tidigare är
anslutna. Om ni vet med er att ni inte har skickat in detta så ber vi er att göra detta
snarast. Ni som skickat in och fått svar från oss behöver inte göra något.
Kopia på kvitto över erlagd anläggningsavgift skickas till projektledare med e-post
zilan.ciftci@extern.svoa.se eller med post, se kontaktuppgifter nedan.
KOMMUNIKATION
Vi har fått flera av tidigare utskickade infobrev returnerade till oss på Stockholm Vatten
och Avfall. Om du inte har fått infobrev 1 och 2 ber vi dig kontakta projektledaren för att
säkerställa att kontaktuppgifterna är korrekta.
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
Projektet kommer att drivas vidare av ny 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

