Vanliga frågor om Sandskogen etapp 5
När börjar ni gräva?
Vi börjar i april -20 om vädret tillåter.
När ska vattenmätaren vara inkopplad, när är deadline?
Vattenmätaren ska vara inkopplad den 30 september 2020. Efter det stängs det gamla
vattenledningsnätet ner. Ansökan om vattenmätare ska vara inskickad 31 mars.
Vilket område omfattar etapp 5?
Området norr om Saltsjöbaden, väster om Saltsjöbadsvägen och till järnvägen i norr. Se kartan på
Ystad kommuns hemsida.
När gräver ni vid vår stuga?
Vi kommer att börja med alla huvudledningar och beräknar ca 2 månaders arbete med detta.
Parallellt med det kommer vi att gräva in ledningar till varje stuga, detta kommer att ske under majjuni samt augusti-september. Uppehåll för semester vecka 28-31.
Kan vi bli utan vatten?
Nej, inte innan den 30 september 2020. Det gamla vattenledningsnätet kommer att vara i drift tills
den 30 september 2020 parallellt med det nya. Efter det datumet stängs det gamla systemet ner, så
innan dess bör ni ha kopplat in vattenmätarkonsolen så vi kan koppla in er stuga till det nya systemet
och sätta in er vattenmätare.
Måste jag ha allt klart inom 3 månader som det står på blanketten?
Nej, blanketten är även till för att ansöka om nya serviser och det är där man har 3 månader på sig.
Varför måste ni ha in ansökningsblanketten, vi är ju ändå tvungna att montera in mätaren?
Det är en bekräftelse att ni tagit emot informationen om att vattenmätare måste monteras. Vi måste
ha in era aktuella uppgifter, dels för att vi ska kunna kontakta er under arbetets gång men även för
att ni förbinder er att betala vattenavgiften enligt mätning. Det blir ju en ändring av er tariff.
Vad finns det för olika sätt att montera vattenmätaren på?
Mätaren och konsolen kan montera både lodrät och vågrät. Den kan monteras i köksskåpet, i
badrummet, i källaren, i ett förråd eller i en brunn utomhus. Det man måste tänka på är att det inte
ska kunna bli frost vid mätaren så den fryser sönder med tråkiga vattenskador som följd.
En VVS montör kan hjälpa till med detta.

Var kommer den nya slangen att grävas in?
Vi kommer i första hand att gräva in slangen där den gamla ledningen och ventilen(kranen) finns
idag. Vi tar bort den gamla ventilen och sätter en ny vid trädgårdsgränsen. Om ni har önskemål att
ändra plats för den inkommande ledningen så går det att lösa i de flesta fall. Meddela Tony
Gunnemar om det i god tid.
Kommer den gamla ventilen att finnas kvar?
Nej, den kommer att tas bort. Ni kommer att kunna använda ventilerna vid vattenmätaren för
avstängning, eller ringa kommunen som kan stänga av den nya servisventilen kostnadsfritt.
Hur stor plats tar mätarkonsollen och vattenmätaren?
När vattenmätaren, konsolen och kranarna sitter ihop så bygger den ut ca 130 mm från väggen och
längden blir ca 400 mm(längden kan variera beroende på fabrikat och val av kranar)
Vad är den fasta avgiften och den rörliga avgiften per år?
Den rörliga avgiften är 36 kr/kbm.
Fast avgift per år 3585,50 kr.
Var ska jag vända mig för att få information om fiberkabel?
Till Ystads energi eller Sjöbo teleservice, båda kommer att erbjuda fiberbredband i området. Skicka in
intresseanmälan till den operatör ni önskar ansluta er till.
Kostnader
Till Ystad kommun ska ni inte betala något för den nya servisledningen eller vattenledningen. Båda
delar tillhör kommunen och vi sätter in vattenmätaren kostnadsfritt. Det som ni får betala för är
anpassningen av stugans vattenrör för att vi ska kunna sätta in vattenmätaren d.v.s.
vattenmätarkonsol med kranar, ev. mätarbrunn samt ev. värmeslingor-frostvakt som behövs för att
mätaren ej ska frysa sönder. Stugans inkommande ledning bör även kontrolleras. Kostnaden är
individuell för varje hus. Prisexempel: Vattenmätarkonsol ink montering ca 3000 kr,
vattenmätarbrunn med montering ca 15 000 kr. Egenbyggd mätarbrunn 5000-10 000 kr.

