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Fastighetsägare för Venus 1,
Uranus 17 & Uranus 18

Förnyelse av vatten- och avloppsledningar
i ditt område Tallhagsvägen, Berga.
Med den här informationen vill vi på Kalmar Vatten berätta om det arbete
som kommer att utföras i det området där du har din fastighet. Tveka inte
att kontakta oss om något känns otydligt. LÄS OCH SPARA
INFORMATIONEN.
Kalmar Vatten planerar att under hösten 2021 påbörja arbetet med att förnya
vatten- och avloppsledningsnätet i ditt område, se bifogad karta. Även
ledningarna för regn-, dränerings- och smältvatten, det vi kallar dagvattenledningar, kommer att byggas ut och förstärkas. Anläggningsarbetet planeras
starta vecka 35.

Varför behöver ledningarna bytas ut?
Ledningsnätet i området är gammalt och att byta ut gamla vattenledningar är
nödvändigt för att säkra dricksvattenkvalitén och förebygga att ledningarna
går sönder. Lika viktigt är det att hindra regn- och dräneringsvatten från att
ledas till spillvattenledningar vilket gör avloppsreningen ineffektiv och ökar
risken för källaröversvämning på den enskilde fastigheten. Förnyelsearbetet
är också ett steg i vårt miljöarbete för att avlasta reningsverket.

Hur påverkar detta dig som fastighetsägare?
Din fastighet kommer inte att förses med nya vatten- och avloppsledningar i
samband med denna förnyelse, detta då de förses från annan del i systemet.
Däremot kommer huvudledningen i Tallhagsvägen utanför din fastighet att
förnyas. Detta innebär stora trafikstörningar, och delvis begränsad
framkomlighet till din fastighet under perioden då vi passerar fastigheten.
Lämpligen parkera bilen utanför arbetsområdet när vi gräver utanför din
fastighet.
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Innan VA-arbetet i gatan startar behöver vi, i de flesta fall, gå in på din tomt
för att filma/fotografera fasader, plattsättning, murar och liknande. Syftet
med detta är att dokumentera fastighetens befintliga skick innan vi påbörjar
ledningsbytet. Du som fastighetsägare behöver inte närvara vid
dokumentationstillfället.

Under arbetet kan det bli tillfälliga och oplanerade korta stopp i
vattendistributionen som vi tyvärr inte alltid har möjlighet att förvarna
om. Missfärgning av vattnet kan uppstå när arbetena pågår. Detta
brukar försvinna om man spolar en stund i kranen.

Information via SMS och på vår webbsida
Under byggtiden informerar vi, via SMS, berörda fastighetsägare om
planerade vatten- och större trafikstörningar. Är ditt mobilnummer
registrerat på din adress finns det redan i vår SMS-tjänst. Om inte, ber vi dig
lägga in ditt aktuella mobilnummer via vår webbsida. Vår kundservice
hjälper dig gärna.
På www.kalmarvatten.se/driftstorningar hittar du mer information om Kalmar
Vattens arbeten och om VA-förnyelse.
Har du frågor eller synpunkter? Ange referensnumret på första sidan.
Du når oss via vår Kundservice, 0480 - 45 12 10
Vid allmänna frågor kontakta vår projektledare: Sara Uhr
Vid frågor om anläggningsarbetet kontakta vår arbetsledare: Johan
Strömberg
Frågor som gäller trafik och parkering besvaras av kommunens
kontaktcenter, 0480 - 45 00 00
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