Informationsbrev 2019-04-01
Den 25 mars 2019 sammanträdde kommunfullmäktige i Skövde kommun för att ta beslut om
verksamhetsområdet enligt §6 i vattentjänstlagen och utbredningen av kommunalt vatten och
avlopp i Vristulven.
Detta beslut innebär att fastigheterna som ska ingå i verksamhetsområdet nu är fastställda,
lista över ingående fastigheter samt större karta finns på hemsidan.

Inventering av befintligt
För att kunna projektera ett långsiktigt hållbart VA-ledningsnät och placera förbindelsepunkten
på lämpliga ställen måste inverteringar av markförhållanden, befintliga anläggningar och
ledningar genomföras.
Under vecka 16, 17 och 18 kommer projektören (ALP Markteknik AB) att inventera och mäta in
befintliga avlopp i Vristulven. Vi kommer att behöva gå in på era tomter för att se vart avloppen
är placerade idag, detta för att vi ska kunna ge er en lämplig anslutningspunkt.
Jag kommer att finnas i området måndag 15e, tisdag 16e samt tisdag 23e april. Ni behöver inte
vara närvarande, men har ni frågor och råkar vara på plats svarar jag gärna!
Får ni inte tag på mig ställer ni lättast frågor till; jenny.jarnmark@skovde.se
Tidsplan
Projekteringen av ledningarna förväntar vi oss vara klara med nu under våren 2019.
Som några av er kanske har sett har vi nu äntligen startat upp arbetet med att bygga ledningen
från Timmersdala till Böja.
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Nu kommer ni att se oss på åkermarken och längsmed vägarna. Vi bygger i egen regi och den
entreprenör som genomför arbetet är arbetsavdelningen i Skövde kommun.
Vi tror att byggnationen av Böja och överföringsledningar kommer att ta större delen av detta
år och att vi först under 2020 kommer att närma oss Vristulven.
Anslutningen, när kommer den ske då?
Som jag pratade om på stormötet vi hade i Januari kommer anslutningsavgifterna för området
att tas ut när vi har byggt färdigt, dvs. 2021. Men redan under 2020 kommer vi med all
sannolikhet att påbörja sammankopplingar.
Informationsmaterial
Som vi pratade om på stormötet kommer vi att dela ut ett informationsmaterial gällande
anslutningen till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Detta kommer att ske
någon gång innan semestern och när projekteringen är klar.
I detta material kommer även information om anslutningsavgifter, obebyggda tomter samt
LTA-stationernas utseende, krav och funktion att finnas.
Har ni frågor innan dess tveka inte att höra av er!
Hemsidan
Glöm inte att kika in på www.skovde.se/vatten-och-avlopp, här uppdaterar vi information och
sådant som kan vara bra att veta med jämna mellanrum.
Med vänlig hälsning

Jenny Järnmark
Projektledare utbyggnadsområden
VA-ingenjör
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