
Inbjudan till dig som är fastighetsägare i Bjäresjö och Hunnestad med omnejd.

Vi ska ansluta din fastighet till Ystads kommunala VA-nät. 

INFORMATIONSMÖTE 



VA-UTBYGGNADEN BÖRJAR NU I 
BJÄRESJÖ, HUNNESTAD M. FL.
Ystads kommunfullmäktige beslutade om 

vattenplanen i mitten av september 2016, vår 

första åtgärd enligt denna plan var att ansluta Öja 

till det kommunala avloppsnätet, och detta blir 

klart nu under hösten.

Nu fortsätter vi med anslutningar för Bjäresjö, 

Hunnestad med omnejd och det innebär en del 

förändringar för dig som  fastighetsägare. 

Vi bjuder därför in till ett informationsmöte och 

hoppas du har möjlighet att komma.

LITE FAKTA KRING VA-UTBYGGNADEN
Där det är tekniskt möjligt kommer systemet att 

byggas ut med självfallssystem, i övrigt byggs det 

ut med s.k. LTA (Lätt Trycksatt Avlopp). Detta 

innebär att avloppsvattnet pumpas till kommunens 

ledning via en minipumpstation.

Utöver anslutning av din och dina grannars 

fastigheter till kommunalt avlopp, så kommer  

vi även att genomföra en översyn av ventiler och 

ledningar på det befintliga vattenledningsnätet  

och byta ut dem vid behov. 

I Ystad har vi ett rent dricksvatten av hög kvalitet.  
Det är vi stolta över och vår målsättning är att även kommande 

generationer ska kunna njuta av detta fina vatten. 
Därför har vi nu arbetat fram en ny vattenplan. 

Den sträcker sig fram till 2030 och tydliggör målsättningar 
och vad vi behöver göra för att vi även framöver ska ha en  

lika högkvalitativ vattenhantering som den vi har idag.

Kontakta Lars Mellberg, VA-ingenjör,  
på 0411-57 71 56 om du har frågor 

om VA-utbyggnaden eller 
informationsmötet.  

VÄLKOMMEN PÅ 
INFORMATIONSMÖTE

Innan vi startar arbetet med VA- 
anslutning till det kommunala 
avloppsnätet, vill vi gärna infor- 
mera om  processen. Vi vill även ta 
del av dina synpunkter och få 
information om din fastighet. 
Välkommen till restaurang Lite mer 
den 6 november kl 19.

Tillsammans med denna inbju-
dan bifogas även en karta över din 
fastighet. Denna ska du ta med dig till 
informationsmötet och innan dess 
rita in de ledningar och brunnar  
som du känner till. Markera även 
var i tomtgränsen ni önskar få an-
slutningen till kommunalt avlopp.

Plats Restaurang Lite mer, 
Björnstjernegatan 6, 

När Tisdag 6 nov 2018 

Tid 19.00 – 21.00 

Läs mer om kommunens arbete med 
Ystads vatten i framtiden: 

ystad.se/vattenplan

VI BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Anmälan Anmäl dig  till: 
lars.mellberg@ystad.se 
helene.jeppsson@ystad.se 
0411-57 71 58 




