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Information till berörda fastighetsägare, markägare och
vägföreningar inom området Osebacken
Västvatten AB planerar att bygga vatten- och avloppsledningar
(VA) i ert område och i samband med det planeras er fastighet
Resteröds-Strand 3:24 att anslutas till kommunalt VA.
Projektering1 av VA-ledningarna beräknas starta i
september/oktober 2015 och vara klart våren 2016. På bifogad
ritning kan ni se vilka fastigheter som bedöms anslutas. Observera
att det är en preliminär bedömning i det här skedet, förändringar
kan ske.
Det första som görs i projekteringen är att projektören på plats
hittar lämpliga ledningssträckningar, sedan markerar de och mäter
in sträckan. Därefter ska geotekniska2 undersökningar utföras i
planerade ledningssträckningar. Sedan gör projektören ritningar
och texter för att kommunen skall kunna handla upp en
entreprenör som utför byggandet av ledningarna.
Därför kan det hända att ni träffar på någon av oss från VästVatten
AB, kommunen eller några av våra konsulter och deras
medarbetare i anslutning till er fastighet under projekteringstiden.
Vår projektör kan behöva utföra vissa fältarbeten inne på er
fastighet under projekteringen. Exempel på fältarbeten kan vara
att mäta höjder och lägen för den planerade ledningsdragningen.
När lämpliga ledningssträckningar är framtagna kommer
VästVatten AB att skicka ut en begäran om marktillträde för
geotekniska undersökningar på de marker och vägar där ledningen
preliminärt ska läggas.
Byggnation av ledningarna planeras ske från hösten 2016 och pågå
till våren/sommaren 2017. Tiden för byggstart är dock osäker
ännu. Ledningsrättsarbetet, biotoputredningar,
arkeologiutredningar är exempel på saker som påverkar tiden för
byggstart.
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Vid projekteringen bestämmer man sig för en slutlig lösning och gör ritningar m.m. på detta.
Med begreppet ”geoteknik” avses jord och bergs tekniska egenskaper och tillämpning i planering
och byggande.
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Berörda fastighetsägare kommer även att kallas till
informationsmöte preliminärt vintern 2015/2016. Vi beräknar då
att första utkastet med VA-ritningar är klara och kan presenteras
på detta möte.
Under hösten 2015 planeras mer information skickas till er och ni
kan även följa projektet på vår hemsida
http://vastvatten.se/aktuella-projekt/kommande-projekt.html
I denna kommande information har ni möjlighet att ange
fastighetens nuvarande anläggningar för vatten och avlopp samt
önskemål om förbindelsepunktens3 på en bifogad karta.
Projektör är Alp Markteknik AB.
Kontaktperson Lars J. Björk tel. 070-879 91 11
lars@alpmarkteknik.se
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Den punkt, belägen ca 0,5 m utanför tomtgräns, där kommunen levererar vatten respektive tar
hand om ert avlopp.
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