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Preliminär projektplan VA-utbyggnad 2012 – 2014
Etapp 3
Utbyggnad av VA- nätet för att möjliggöra anslutning till reningsverket kommer att påbörjas
2012-11-01, i samband med utbyggnaden kommer även ledningar för året runt vatten att
läggas, detta omfattar följande vägar:
Storskogsvägen, del av Rödmossevägen, Fiskarhagsvägen, samt del av Lillskogsvägen
Utbyggnaden kommer att ske i 2 etapper:
Etapp 1 :
Storskogsvägen och Rödmossevägen
Byggtid : 2012-11-01 - 2013 -01-15
Etapp 2 :
Fiskarhagsvägen och Lillskogsvägen
Byggtid : 2013-10-01 - 2014-01-01
Återställning av vägar samt övriga områden, till ursprungligt skick, som tagits i anspråk i
samband med utbyggnaden kommer att färdigställas under våren 2013 respektive våren 2014.
Slutredovisning av samtliga etapper 1- 3 ( Reningsverk – Renovering av befintligt avloppsnät,
samt utbyggnad av Va-nätet, skall vara inlämnat till Länsstyrelsen senast 2014-08-01.
Anledningen till att projektet uppdelas i 2 etapper är bland annat, för att spara vinterkostnader,
som kan bli ganska omfattande.
Under byggtiden kommer framkomligheten på vägarna att vara obefintlig, är någon
fastighetsägarna, av någon anledning tvungen att komma fram till sin fastighet, måste
Ni meddela projektledningen detta i god före Ni vill med bil nå Er fastighet.
Samtliga fastigheter som ligger ut med sträckor som innehåller berg, skall besiktigas
före och efter sprängning, samt murade skorstenar skall provtryckas.
.
De fastighetsägare vars fastighet skall besiktigas kommer att bli kontaktade av
projektledare Roland Johansson, för att bestämma tid för besiktning, detta skall vara klart
före 2012-11-01. Om Ni ej kan deltaga vid besiktningen bör Ni lämna nyckel till granne eller
styrelsemedlem. Besiktningen kommer att ske under slutet av oktober.
Får besiktningsmannen ej tillträde till Er fastighet försenas byggstarten, med
sammanhängande kostnadsfördyring.
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På vissa fastigheter kommer vi att montera vibrationsmätare, för att kontrollera att
rätt laddningsmängd ( dynamit ) användes vid sprängningsarbetena.
I samband med sprängningsarbeten för huvudledningarna, kan vi erbjuda de fastighetsägare
som har berg på sina tomter där serviceledning skall dras fram till fastigheten, att utföra
sprängning och läggning av ledningar fram till fastigheten. Detta arbete utför våra
entreprenörer direkt till Er, arbetet utföres på löpande räkning, mot redovisade kostnader.
Arbetet kan utföras när samtliga huvudledningar är färdigbyggda.
I samband med arbeten kan elmatning till fastigheten brytas vid flera tillfällen, tillse därför att
tillräcklig inomhustemperatur hålls för att undvika frysrisk vid avbrott, samt att
fastighetens elutrustning återstartar automatiskt efter strömavbrott.
Samtliga fastighetsägare skall markera var Ni vill ha Er serviceavsättning placerad
vid tomtgräns, markera tydligt med ex. påle. Om Ni ej markerar vad ni vill ha servisavsättningen, kommer vi att placera den där vi tycker det är lämpligast.
För etapp 1 gäller att markering är utförd före 2012-11-01, samt för etapp 2 före
2013-10-01
Träd och buskar som står närmare 2 meter innanför tomtgräns, kommer vi efter samråd med
Er att klippa grenar eller helt ta bort, beroende på grävmaskinens arbetsområde.

Frågor beträffande detta informationsbrev besvaras av:
Roland Johansson

tel. 070-5985601

Projektledare

Lars Gustavsson

largu86@gmail

Ordförande EKF

/Styrelsen
Ramsdal 2012-10-15

Ekonomiska föreningen S:t Anna skärgård
Tomtkontoret, Hamnvägen 1
610 40 Gusum

Org.nr 725000-5308
www.ramsdal.se

