Malmö, 2018-11-09

Utbyggnad av vatten och avlopp i Vombs by
Arbetet med att införa allmänt vatten och avlopp i Vombs by har nått ett ny fas.
Ledningarna är nu dragna fram till byn, och nästa steg är att lägga ledningsrör fram till förbindelsepunkten vid varje fastighet.
Vad ska hända?
Från och med nu i november 2018 kommer vi att börja dra rör för vatten och avlopp fram till
varje fastighet. Arbetet kommer att ske gata för gata enligt ett schema du kan se på baksidan
av detta brev. VA SYD kommer inte att kalla till informationsmöte.
Vad innebär detta för dig?
Vi kommer att behöva gräva i gatorna för att lägga nya rör. Det kan komma att innebära begränsad framkomlighet och omdirigering av trafik. Entreprenören som utför arbetet för
VA SYDs räkning är Barslund. Vänd dig direkt till dem under arbetets gång om du har frågor om grävarbetet eller framkomligheten, se bifogad kontaktlista. Vi kommer att göra vårt
yttersta för att minimera störningar och underlätta framkomligheten.
Placering av förbindelsepunkt och LTA-enhet
Alla fastighetsägare har fått möjlighet att i samråd med VA SYD bestämma var förbindelsepunkten
ska vara och var den fastighetsspecifika LTA-enheten ska placeras.
Är du ny ägare av din fastighet eller av någon anledning vill välja en annan plats för förbindelsepunkt
och LTA-enhet, har du fortfarande möjlighet att göra det i samråd med oss. Se bifogad kontaktlista
och information om LTA.
Kostnad och möjlighet till avbetalning
Alla fastighetsägare har under 2016 fått en uppskattad kostnadskalkyl för anläggningsavgiften.
Den slutliga kostnaden kommer att beräknas efter den taxa som gäller det år då installationen
fram till förbindelsepunkt är färdig.
VA SYD erbjuder i vissa fall möjlighet att betala av anläggningsavgiften på max 10 år. Läs mer på
vasyd.se/avbetalning
Tidplan
Arbetet med att lägga nya rör för vatten och avlopp fram till varje fastighet beräknas starta under
december 2018 och vara klart i september 2019. När ledningsdragningen fram till förbindelsepunkt är klar och du som fastighetsägare har fått meddelande om förbindelsepunkt ska du
betala anläggningsavgift och installera LTA-enhet med tillhörande installation på tomten.
Läs mer om LTA-enheten i bifogat information.

Schema över arbetet gata för gata
Södergårdsvägen (väster om Västra Vombsvägen)

19/11 - 04/12

Norra Vombsvägen (väster om Västra Vombsvägen)

5/12 - 12/12

Västra Vombsvägen och Bysjövägen

13/12 - 15/01

Södergårdsvägen (öster om Västra Vombsvägen)

16/01 - 28/01

Vombsvägen

29/01 - 1/4

Kyrkbacken

5/2 - 1/4

Norra Vombsvägen (öster om Västra Vombsvägen)

2/4 - 10/4

Björkbackevägen (väster om Gamla byvägen

11/04 - 24/04

Gamla byvägen (söder om Björkbackevägen)

11/04 - 24/04

Gamla byvägen (norr om Björkbackevägen)

25/04 - 8/05

Björkbackevägen (öster om Gamla byvägen)

25/04 - 8/05

Gamla skolvägen

9/5 - 22/5

Skogsbrynsvägen (söder om Backavägen)

23/5 - 29/5

Klunkaborgsvägen (södra)

30/5 - 5/6

Backavägen

6/6 - 13/6

Skogsbrynsvägen (norr om Backavägen)

14/6 - 20/6

Klunkaborgsvägen (norra)

21/6 - 27/6

Vombsjövägen

28/6 - 2/8

Skogsbrynsvägen (norra i anslutning till Vombsjövägen)

28/6- 2/8

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som arbetet kan komma att innebära.
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.
Med vänlig hälsning
VA SYD
040-635 10 00

Vill du veta hur
vi arbetar och
hålla dig uppdaterad
under arbetets
gång?

vasyd.se/vomb

Kontaktlista
•

Gällande tidplan och utförande av grävning i respektive gata, ev röjning av växtlighet:
Thomas Nilsson, Barslund, 073-538 24 52

•

Gällande placering och installation av LTA-enheten på fastigheten och inkoppling av
spillvatten, samt plats för förbindelsepunkt:
Svante Norén, Svensk Kommunalteknik, 046-261 05 90 svante.noren@kommunalteknik.se

•

Gällande syn av fastigheter inför grävning i gatan:
Ingemar Holmberg, ihab, 040-15 19 75

•

Gällande övergripande frågor om bakgrunden till projektet, övergripande tidplan:
Linda Hellfalk, VA SYD, 040-635 04 11
linda.hellfalk@vasyd.se

•

Gällande anläggningsavgifter, ersättning för onyttigbliven enskild anläggning och hjälp
med ifyllande av blanketter:
Frida Jönsson, VA SYD, 040-635 04 16
frida.jonsson@vasyd.se

•

holmberg@ihab.nu

•

Gällande inkoppling av dricksvatten, frågor om val av vattenmätarplats:
Calogero Di Caro, VA SYD, 040-635 05 21
calogero.dicaro@vasyd.se

•

Gällande tillstånd för er befintliga enskilda VA-anordning (både eget avlopp och eget
vatten):
Miljöförvaltningen Lunds kommun, 046-35 50 00

•

Gällande bygglov:
Stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun, 046-35 50 00
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