Utbyggnad av vatten och avlopp mellan Veberöd och Vombs by
Information inför möte om utbyggnad av vatten och avlopp
Inför informationsmötet för alla fastighetsägare i
Vombs by, Klingvalla och Östra Tvet skickas här ut det
utlovade materialet. Dessa dokument kan vara bra
att ha läst igenom innan vi träffas i Veberöd den 17
september.
På det planerade mötet kommer ni att få träffa
representanter från VA SYD, Miljöförvaltningen och
Stadsbyggnadskontoret. Var förvaltning kommer hålla
ett kort föredrag om deras del i projektet och därefter
kommer det finnas möjlighet till fika och mingel då
man kan ställa frågor till respektive förvaltning.
Vill du veta mer om va-utbyggnadsplanerna för
Lunds kommun kan du läsa vidare på www.vasyd.se/
va-utbyggnad. Från den sidan kan du sedan klicka dig
vidare till mer information om va-utbyggnadsplanerna
för sträckan mellan Veberöd och Vombs by.
Tidsplan
Projekteringen av va-ledningarna planeras att starta
under hösten 2014 och uppskattas vara klar hösten
2015. Därefter kommer utbyggnaden av vatten och
avlopp att genomföras i etapper. När va-anläggningen
är färdigbyggd kommer fastighetsägarna att kunna
ansluta sig till ett kommunalt ledningsnät för vatten
och avlopp.
Enskilda möten
Under projekteringsskedet kommer vi att behöva
träffa alla fastighetsägare var och en för sig. Vid det
mötet kommer vi att behöva prata om placering av
anslutningspunkt, anslutningsavgift mm. Vi kommer
att återkomma med hur och när dessa enskilda möten
kan komma att genomföras.

Informationsmöte
Har du ännu inte anmält ditt/ert deltagande kan du göra
det senast onsdagen den 10 september, via VA SYDs
kundservice, kund@vasyd.se eller 040-635 10 00.

VA SYD Kundservice 040-635 10 00
kund@vasyd.se

Bifogade dokument
De dokument som skickas med detta brev är ämnade
att beskriva de delar av projektet som hittills har
väckt flest frågor. Ytterligare beskrivningar av
projektet och förklaringar kommer att presenteras på
informationsmötet den 17 september.
• ”Finansiering” - Förklaring av taxekonstruktionen
och taxenivån i Lunds kommun
• ABVA - ”Allmänna Bestämmelser för brukande av
den allmänna Vatten- och avloppsanläggningen.”
Beskriver vilka lagar och regler som gäller för en
anslutning till allmänt vatten och avlopp
• ”Förutsättningar för va-projektering, regler och
hjälp när vatten och avlopp ska installeras vid ny- och
tillbyggnad.” - För förståelse av vissa begrepp och vad
som gäller vid om- och tillbyggnad inne på tomten.
• ”Översiktlig information om din blivande
avloppsansläggning.” För att det ska vara tekniskt
möjligt att ansluta alla fastigheter, trots svårigheter
med befintliga höjder på gator och fastigheter, och
smala gator som försvårar framkomligheten vid
anläggningsskedet kommer avloppsanläggningen
behöva vara av typen LTA (Lätt Tryck Avlopp).
Med vänlig hälsning
VA SYD

När: onsdagen den 17 september
Tid: kl. 18.00 - 20.00
Var: Svaleboskolans matsal
Skolgången 2, Veberöd

Lunds kommun 046-35 50 00

