Utbyggnad av vatten och avlopp mellan Veberöd och Vombs by
Information angående pågående projektering av
allmänna ledningar för vatten och avlopp
Arbetet med att förse Vombs by, Klingvalla och
Östra Tvet med allmänt vatten och avlopp går vidare.
Projekteringen av den planerade allmänna vatten- och
avloppsanläggningen startade under vintern.
Projektering innebär att det görs ritningar och tekniska
beskrivningar för de nya ledningarna utifrån områdets
förutsättningar. Vissa förutsättningar återstår dock att
ta reda på mer om. Detta gäller bland annat geotekniska
undersökningar, mäta grundvattennivån i området
och mäta in befintliga marknivåer längs planerad
ledningssträcka. Dessa undersökningar beräknas
påbörjas innan sommaren.
Tidsplan
Projekteringen av ledningarna mellan Veberöd och Vombs
by påbörjades i januari och arbetet med ledningsnätet
inom Vombs by startades upp under april. Båda dessa
etapper beräknas vara klara till hösten. Projekteringen av
ledningar inom Klingvalla och Östra Tvet kommer startas
upp till hösten.
Utbyggnaden av ledningarna kommer sedan att ske i
etapper. När va-anläggningen är färdigbyggd kommer
fastighetsägarna att kunna ansluta sig till ett kommunalt
ledningsnät för vatten och avlopp. Detta planeras bli
under 2017 för Vombs by, och för Klingvalla och Östra
Tvet något år senare.
Kontaktuppgifter:
Frågor om projektet 		
Linda Hellfalk
Frågor om avgifter, taxor etc
Frida Jönsson
Frågor om den enskilda avloppsanläggningen		
Frågor gällande bygglov, rivning etc			

Tidplanen har inte förändrats, men på grund av olika
aspekter, som måste redas ut när anläggningen
projekteras, så har vissa moment kastats om i ordningen.
Detta betyder bland annat att ni kommer bli kontaktade
angående er planerade spillvattenanslutning först när
ledningarna i gatorna inom byn är projekterade. Detta
beräknas i nuläget ske strax efter sommaren.
Kontakt med respektive fastighetsägare
Under projekteringsskedet kommer ni alltså att
bli kontaktade av VA SYD. Detta för att få bestämt
placeringen av er anslutningspunkt för spillvatten (och
vatten för dem som önskar det).
Inledningsvis kommer detta att ske med ett brev
som innehåller information angående er kommande
spillvattenanslutning och vad detta kommer att innebära
för er som fastighetsägare. Utifrån varje fastighets
förutsättningar kan detta brev behöva följas upp med ett
enskilt möte.
Vidare information
Har ni frågor gällande projektet är ni välkomna att höra av
er! Kontaktuppgifter följer nedan.
Med vänlig hälsning,
VA SYD

040-635 04 11
040-635 04 16
046-35 50 00
046-35 50 00

linda.hellfalk@vasyd.se
frida.jonsson@vasyd.se
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret

Varför utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp?
Sedan 2007 finns en skyldighet för varje kommun att bygga ut allmänt vatten
och avlopp där det av hälso- eller miljöskäl finns behov av en lösning i ett större
sammanhang. Denna skyldighet regleras i Lagen om allmänna vattentjänster. VA SYD
deltar i utredningar av utbyggnadsskyldigheten i alla våra fyra medlemskommuner
och flertalet av kommunerna i landet är igång med liknande arbeten.
VA SYD Kundservice 040-635 10 00
kund@vasyd.se

Vill du veta mer om va-utbyggnadsplanerna
för Lunds kommun kan du läsa vidare på
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.
Lunds kommun 046-35 50 00

