UPPFÖLJNING EFTER INFORMATIONSMÖTET OM SANDSKOGENS
VATTENLEDNINGAR ETAPP 5

Frågor och svar som kom upp på informationsmötet den 30/1-20 finns på www.ystad.se.
Klicka på bygg o miljö – teknik och infrastruktur - vatten och avlopp - projekt o
driftstörningar - ledningsarbete i Sandskogen etapp 5. Där kan ni även hitta presentationen
som visades på Informationsmötet. Jag rekommenderar er som inte kunde komma på
mötet att titta på den. Du kan även nå informationen från din mobiltelefon.
Ystad kommun kommer att börja gräva etapp 5 i Sandskogen i april 2020. Vi börjar med att
gräva vattenhuvudledningar längs Neumans väg och Dalgången. Vi fortsätter sedan med
mindre huvudledningar och servisledningar till varje stuga under maj-juni och augustiseptember. Nedan följer en lista på hur allt ska gå till.
1) Ni som inte redan har fyllt i blanketten ”ansökan om serviser och vattenmätare”
måste göra det. Jag behöver ha in den senast 31 mars 2020. Om ni inte vet placering
av vattenmätare än så skriv ett frågetecken vid sidan så noterar mätarteknikern
placeringen vid monteringen.
2) Ni behöver ordna en plats för vattenmätaren. Detta innebär en vattenmätarkonsol
med avstängningskranar på båda sidor. Vattenmätaren kan sitta i t.ex. köksskåpet,
källaren, badrummet, i en mätarbrunn eller i ett skåp utanför stugan. Det finns
färdiga vattenmätarbrunnar att köpa eller kan man tillverka en egen. En
rörmokare/VVS-tekniker som ni själva ordnar kan hjälpa till med detta. Konsolen ska
vara installerad absolut senast 30 september 2020.
3) Ni behöver kontrollera er inkommande vattenledning i stugan. Ofta är den lika
gammal som kommunens ledningar och är alltså dags att byta ut. Man kan enkelt
kontrollera ledningen själv genom att se hur ledningen ser ut där den kommer in i
stugan. Är den av metall är den gammal, är det plast(oftast svart)är den redan utbytt.
Vi rekommenderar alltid att byta ut ledningen om den är av metall. Detta kan
rörmokaren hjälpa till med.
4) Under våren/sommaren kommer ni att få in en ny vattenledning på tomten där den
gamla avstängningskranen/ventilen finns idag. Ni kan ha önskemål om annat läge,
maila gärna en skiss till undertecknad. Om vattenmätaren finns på plats och
ledningen in i stugan är OK så kopplar vi in ledningen direkt. Om så inte är fallet får ni
gärna meddela när allt är klart så vi kan koppla in ert hus till den nya
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vattenledningen. Ni blir inte utan vatten under våra arbeten, den gamla
vattenledningen kommer att vara i drift tills den 30 september 2020
Ystads kommun kopplar ihop den nya ledningen med stugans ledning när allt är klart
med vattenmätarkonsolen och stugans ledning är OK. Ni behöver alltså inte ordna
detta själv. OBS! Kontakta undertecknad när ni är färdiga med installationen av
vattenmätarkonsolen.
När ni har meddelat att vattenmätarkonsolen är klar kommer vår mätartekniker att
kontakta er och boka en tid för montering av vattenmätare. Han kommer att
använda uppgifterna vi har fått i ansökningsblanketten för att kontakta er.
Installationen av vattenmätaren kostar er inget eftersom mätaren tillhör Ystads
kommun.
Vattenmätaren börjar räkna hur mycket vatten ni använder och ni betalar endast den
verkliga förbrukningen och den fasta avgiften. Ni som inte har haft vattenmätare
innan kommer att få en fjärravläst mätare. Övriga behåller sin gamla mätare och
kommer att få ett avläsningskort en gång om året där ni rapporterar
mätarställningen. Ni kan även lämna mätarställningen direkt till vår kundtjänst,
kundtjanst@ystad.se eller på www.ystad.se, välj kundtjänst.
Jag ser helst att ni kontaktar mig via mail med era frågor.
Byggledare för arbetet kommer att vara Peter Olofsson. Han kan ni kontakta när
arbetet är igång med praktiska frågor. Ni kan nå honom via kommunens växel 0411577000.
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