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Information till dig om VA-utbyggnad i Håstad
Hej!
Sedan vårt senaste utskick har vi fått återkoppling från er att ni önskar en tydligare tidplan kopplat
till den VA-utbyggnad som planeras i Håstad. Vi kommer även att öka informationen till er boende
för att ni ska få en större förståelse för projektet.

Kommunikation av tidplan och framdrift i projektet
VA SYD har tagit fram en tidplan som visar de olika momenten i projektet och hur lång tid som var
och ett av dessa kan förväntas ta. Tidplanen hittar du som bilaga till detta brev.
Tidplanen kan komma att ändras men detta kommer i så fall att kommuniceras tydligt till er boende i
Håstad. I detta har VA SYD brustit tidigare och kommer vidare att kontinuerligt kommunicera kring
framdriften i projektet.
Efter byggstart beräknas cirka 1 år innan anläggningen kan tas i drift, och boende i Håstad kan
koppla på det kommunala ledningsnätet.

Förprojektering
Från augusti 2020 till mars 2021 befinner sig projektet i ett stadie som vi kallar förprojektering. Här
sammanställer vi de resultat från utredningar och undersökningar som leder oss för att kunna ta
strategiska beslut för projektet. Bland annat har vi fått säkerställa att vi kopplar oss på en punkt i det
befintliga ledningsnätet där det finns kapacitet för dricks- och spillvatten.
Vi måste även säkerställa att det är tekniskt möjligt att utföra ledningsdragningen i Håstad.
Platsmässigt har vi en utmaning att utföra en ledningsförläggning säkert ur arbetsmiljösynpunkt
samtidigt som vi behöver skydda den bebyggelse som finns idag från sättningar mm.
Handlingar och underlag behöver tas fram för alla de olika tillstånd som behövs i ett projekt som
Håstad. Tillstånden ska bland annat
-

säkerställa att vi undersöker och skyddar kulturella fornlämningar
att vi har kapacitet och laglig rätt att ta hand om spillvattnet från Håstad på Ellinge
reningsverk i Eslöv
att vi tar hänsyn till arter som är skyddade
att vi har rättighet för att förlägga ledningen genom ledningsrätt
att vi har rätt att gräva i och i närheten av vattendrag
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Vidare information
För att hålla dig informerad löpande kan du gärna besöka vasyd.se/håstad. Efter önskemål kommer
VA SYD att informera er löpande varannan månad under projekteringstiden. Under byggskedet
planerar vi information en gång per månad. Vid större händelser eller förändringar kan
informationen komma tätare.
Informationen kommer i första hand att uppdateras på vasyd.se/håstad. Det finns även möjlighet att
få informationen som ett nyhetsbrev via e-post. Då behöver ni inkomma med er e-postadress till VA
SYD. Det gör ni genom att anmäla er e-post till info@vasyd.se.
Vid större händelser eller då vi vill säkerställa att vi når er så kommer utskick att göras till er
brevledes. Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss.

Kontakt
Projektledare VA SYD

Rebecka Karlsson

Med vänlig hälsning

VA SYD
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