Hej!
Under våren 2016 kommer vatten- och avloppsnätet i Källeryd att byggas ut.
Vi kommer att börja med att lägga ner en ny huvudledning för vatten och en
tryckavloppsledning, från gamla banvallen till vägen (se karta). När
huvudledningarna är lagd kommer vi starta upp den nya vattenledningen genom
provtryckning, spolning och vattenprovtagning. När vattenledningen är ordentligt
urspolad kommer vi gräva upp och koppla om fastigheter från den gamla till den
nya vattenledningen. Samtidigt kommer gräva fram tryckavloppsledningen
fastighetsgräns. Den gamla vattenledningen kommer vi att vara i drift under hela
arbetet, tills alla fastigheter är påkopplade på den nya. Under arbetet kommer det bli
tillfälliga stopp i vattenleveransen. Vår personal på plats kommer att meddela er
genom en lapp i brevlådan.
I brevet har vi även bifogat en karta på den tänkta placeringen av
förbindelsepunkt/anslutningspunkt för vatten och tryckavlopp. Fastigheter som
redan har en förbindelsepunkt för vatten kommer få sin förbindelsepunkt för
tryckavlopp på samma ställe. Bifogad karta visar förbindelsepunktens placering till
er fastighet.
Som tidigare medelats ansvarar kommunen för att bygga fram till fastighetsgräns
och ni som fastighetsägare ansvarar för att gräva och koppla ihop de framdragna
ledningarna med husets befintliga system inne i tomten.
Det innebär följande arbete för tryckavloppsanslutningen:


Grävning och installation av pumpbrunnen. Pumpbrunnen ansluts på
självfallsledning som kommer från huset, dåliga självfallsledningar ska med
inläckage ska bytas ut. Pumpbrunn hämtas ut hos Tekniska kontoret– ingår i
anslutningsavgift



Grävning och anslutning av tryckavloppsledning från pumpbrunn till
förbindelsepunkt.



Grävning för elkabel till pumpbrunn och elinstallation för pump och
larmfunktion.

Avloppsinstallationen för ett normalt hushåll

För er som inte haft kommunalt vatten
 Grävning och förläggning av vattenledning för anslutning mot framdragen
vattenledning vid förbindelsepunkt, för anslutning av hus/byggnad till
allmänna vattenanläggningen.


Montering av konsol (för montering av vattenmätare) på inkommande
vattenledning

Nedan finns en beräkning av er anslutningsavgift enligt 2016 års taxa, avgiften
anges inklusive moms. Om tomtytan eller antal lägenheter inte stämmer kan
avgiften ändras.
Avser fastigheten:
Tomtyta: 1500 eller större
Lägenheter: 1
Avgift för avlopp:
Avgift för vatten: Har vatten sedan tidigare
Totalt:
Vid frågor kontakta ansvarig projektledare Mattias Ahlbert (0383- 76 38 91 eller
mattias.ahlbert@vetabvetlanda.se).

Med vänliga hälsningar
Tekniska förvaltningen
Sävsjö kommun

Steg 1 Utbyggnad av huvudledning

Steg 2 Utbyggnad av ledningar från
huvudledning till fastighetsgräns

