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INFORMATION OM ANSLUTNING TILL KOMMUNALT SPILLVATTEN 

 

Nu närmar det sig att NCC blir klara med sina arbeten och då även att ni kan 

ansluta till det kommunala spillvattennätet. 

 

Det som återstår nu i Öja by och norrut: 

1. Spillvattenledningen i Gamlegårdsvägen som blir klar denna vecka ( vecka 44 )  

2. Det ska bli godkänt vattenprov i nya vattenledningen och detta blir klart denna eller 

nästa vecka. 

3. När vattenprovet är godkänt börjar NCC att koppla över alla till den nya 

vattenledningen och den gamla vattenledningen från 70:talet slopas. Överkopplingen 

kommer att innebära ett kort avbrott i vattenleveransen, 10-30 min per fastighet och sker 

för de allra flesta utanför tomtgränsen. 

4. Det första lagret asfalt ( AG ) ska läggas på Öja byaväg och Gamlegårdsvägen innan 

NCC är klara. Det sista lagret asfalt, toppen, kommer att läggas på under nästa år när 

alla sättningar har stabiliserat sig. 

 

Det som återstår vid Karlshemsvägen: 

1. Vid Karlshemsvägen grävs huvudledningen för spillvatten ner och när denna är klar går 

man tillbaka och gräver in till alla tomtgränser.  

2. Vid Karlshemsvägen läggs det också ny vattenledning som alla kommer att kopplas 

över till så att vi kan slopa den gamla som ligger lite kors och tvärs över tomterna. 

Vattenprov och provtryckning ska vara klart av den nya vattenledningen innan ni blir 

överkopplade på denna. Kort avbrott i vattenleveransen när omkopplingen sker på 10-30 

min per fastighet och här är de flesta omkopplingarna inne på tomterna. 

3. Tidplanen är att ledningsarbetena ska vara klart under vecka 47-48. 

4. Det första lagret asfalt ( AG ) kommer att läggas på innan slutbesiktningen på de ställen 

där Karlshemsvägen har grävts av. Toppen kommer att lägga på under nästa år när 

sättningarna har stabiliserat sig. 
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Tid för anslutning: 

1. Jag kommer att skicka ut brev till alla med en karta där anslutningspunkten är inritad, 

faktura på anslutningsavgiften och för er som ska ha LPS pump så kommer även avtal 

och beställning på denna med i brevet. 

När ni får brevet så är det klart att ansluta till det kommunala spillvattennätet. 

2. Den 14 december är det bokat slutbesiktning av NCC:s arbeten. Alla inmätningar och 

provningar av ledningarna ska vara klara och levererade till mig omkring den 1 

december. Ser allt bra ut så kan jag börja skicka ut breven efter den 1 december. 

 

Ni som har kvar anmärkningar på NCC:s arbeten eller återställningar får gärna maila in 

dessa till mig så snart som möjligt så har NCC en chans att åtgärda innan 

slutbesiktningen. 

 

Det finns några åtgärder som ska göras när första asfalten ( AG:n ) är klar på Öja 

byaväg och trafiken kan gå genom byn som tidigare, och det är återställning av 

grusvägarna norr om byn, Öja byaväg, Bussjödalsvägen och Robertsdalsvägen, samt de 

fastigheter som har drabbats av trafiken. 

 

 

 

     Med vänlig hälsning 

Samhällsbyggnad/VA-enheten 

 

 

Lars Mellberg  

Utredningsingenjör  
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