Tidigare information Strandskogen m.fl.
2015-11-17
Information gällande grävtillståndet i Strandskogen. Vi har ännu inget besked om när byggstart kommer
att ske. Ärendet hanteras av Miljö och stadsbyggnadskontoret och lantmäteriet. Vi på Västvatten har
ingen påverkan på tidsåtgången för denna process.
Vid frågor i hanteringen av ärendet kontakta Mikael Wennergren på Miljö och stadsbyggnadskontoret
eller Berit Carlsson på Lantmäteriet. Växel 0522-69 60 00
2015-07-03
Det har inkommit nio yttrande från fastighetsägare i området angående ansökan om grävtillstånd.
Västvattens ansökan om grävtillstånd kommer att behandlas på Samhällsbyggnadsnämndens möte den
17 september 2015. Detta medför att datum för byggstarten är osäker. Mer information kommer efter
detta möte. Miljö och stadsbyggnadskontoret hanterar ärendet och vid frågor kontakta Miljö och
Stadsbyggnadskontoret.
2015-05-11
Det som återstår för att starta en upphandling av en entreprenör är ett grävtillstånd i området. Vi har
ansökt om grävtillstånd via Miljö och stadsbyggnadskontoret och detta har överklagats. Det innebär att
det är osäkert när upphandlingen kan startas.
2015-03-13
Ledningsrättsarbetet pågår fortfarande och beräknas vara klara i slutet av april. Därefter upphandlas
entreprenör. Den upphandlingen är klar vid månadsskiftet maj/juni under förutsättning att inga
överklagande inkommit gällande ledningsrätter. Om ovanstående går som planerat kommer entreprenad
att starta i juni och fastighetsägare kommer då att kallas till ett informationsmöte med kommande
entreprenör som bland annat kommer att informera om tidplaner och andra praktiska delar såsom er
framkomlighet, sophämtning, brevbärare slamtömning, hemtjänst m.m.
2014-12-05
Ledningsrättsarbetena pågår och beräknas vara klara i slutet på februari. Om inga överklagande
inkommer i ledningsrättsarbetet som påverkar tidplanen så startas upphandling av entreprenör i början
av mars. Upphandlingstiden är cirka sex veckor.
Det innebär att VA-arbetena kan starta i mitten på april. Berörda mark och fastighetsägare kommer att
kallas till ett möte med entreprenör som kommer att informera om tidplaner och praktiska delar såsom
framkomlighet, sophämtning, brevbärare, slamtömning, hemtjänst.
2014-04-08
Informationsmöte hölls för berörda fastighetsägare i Strandskogen. Västvatten informerade angående
bland annat tidplan, avgifter och förbindelsepunktens läge.
Presentationsmaterialet från mötet om Strandskogen.
2014-04-07
Informationsmöte hölls för berörda fastighetsägare i Restenäs och Ekehova.
Västvatten informerade angående bland annat tidplan, avgifter och förbindelsepunktens läge.
Presentationsmaterial från mötet om Restenäs och Ekenhov
Fastighetsägarna efterfrågade information hur huvudmannens beslut kan överklagas och det är till VAnämnden överklagande ställs.
2014-02-04
Kallelse till informationsmöte kommer att inom kort skickas till berörda fastighet och markägare.
2013
Berörda mark- och fastighetsägare har fått informationsbrev under oktober 2013.

