Utbyggnad VA Sörfjärden
I det här bladet kommer vi
regelbundet att ge en kort
beskrivning av läget
gällande utbyggnad av VA
i Sörfjärden.
Få information om arbetet
via SMS: Skicka ditt
mobilnummer till
info@mittsverigevatten.se
Tyck till om informationen!
Magnus Wiklund
Informationsansvarig
Telefon: 060-19 22 22
magnus.wiklund@mittsverigevatten.se

Välkommen till informationsdagar
den 30 juni–2 juli
Kom och prata vatten och avlopp med oss
inför utbyggnaden i Sörfjärden. För
närvarande pågår utredningar om hur
VA-frågan ska lösas på bästa sätt för er
i området. Under dagarna kommer vi
bland att redovisa hur det har gått med
provpumpningen av dricksvatten och
läget i vägvalsutredningen för val av
teknik för rening av avloppsvattnet.
Självklart finns det också många frågor
kring det praktiska genomförandet som
vi gärna svarar på utifrån läget i våra
utredningar. Vi visar också en pumputrustning som kan bli aktuell för din
fastighet.

Erik Norin
Projektledare, Sweco

Erbjudande om fiberbredband
Under informationsdagarna får du också
information om möjlighet till anslutning
av din fastighet till fiberbredband.
Tid och plats
Sörfjärdens kapell:
Måndag 30 juni, kl 10.00–16.00
Tisdag 1 juli, kl 10.00–16.00
Onsdag 2 juli, kl 10.00–14.00

Telefon: 060-16 99 29
erik.norin@mittsverigevatten.se

Maria Roos
Ansvarig del vatten & avlopp
Telefon: 060-19 22 22
maria.roos@mittsverigevatten.se

Kjell Dahlqvist
Ansvarig del ledningsnät
Telefon: 060-19 22 22
kjell.dahlqvist@mittsverigevatten.se

Nordanstigs kommun representeras av
Thord Wannberg, måndag–onsdag.
Norrhälsinge miljökontor finns på plats
måndag–onsdag, kl 12.00–14.00.

Vatten
Provpumpningen avslutades måndag
vecka 24. Alla mätdata kommer nu att
utvärderas tillsammans med svaren på
de vattenanalyser som tagits.

Den kommer bland annat peka på
Gnarpsåsens kapacitet och hur många
fastigheter som kan försörjas med
dricksvatten långsiktigt.

Den geohydrologikonsult som svarar för
utredningen hoppas kunna ha en
skriftlig rapport klar under sommaren.

Utrustningen som använts för provpumpningen kommer att tas bort under
juni månad.
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Avlopp
I vägvalsutredningen för avloppslösning har ett antal metoder belysts
och tre huvudalternativ studeras nu
djupare.
Den tidigare föreslagna lösningen med
nytt reningsverk jämförs med ett
markbaserat alternativ och en lösning

som utnyttjar befintligt reningsverk
i Gnarp.
Under de kommande informationsdagarna i Sörfjärden kommer mer
information att lämnas.

Ledningsnät
Som vi tidigare informerat om kommer
för projektet intressanta ledningsnätsdelar i området att inventeras. Efter
offentlig upphandling har uppdraget
för inventeringen tilldelats Vatten &

Hantering av miljöfrågor
För att hantera projektets olika miljöfrågor;
miljökonsekvensbeskrivningar, vattendomar med
mera, kommer en extern miljökonsult att
upphandlas under försommaren.

För ytterligare information:
Om bakgrund och beslut:
www.nordanstig.se/vas
eller kontakta Thord Wannberg, tfn 070-658 66 22
Om utredningar och kommande utbyggnad:
www.mittsverigevatten.se
MittSverige Vattens kundtjänst, tfn 060-19 20 60,
öppet vardagar klockan 08.00-14.00
Information via SMS
Utöver det här nyhetsbrevet erbjuder vi dig
information om kommande arbeten via SMS. Skicka
ditt mobilnummer till info@mittsverigevatten.se eller
kontakta kundtjänst.
Om du inte har möjlighet att besöka oss under
informationsdagarna, kontakta gärna våra
delprojektledare eller vår kundtjänst.

Miljöbyrån med Magnus Bäckström
som uppdragsledare. De kommer
senare även att ansvara för
projekteringsarbeten avseende det
nya ledningsnätet.

