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VA-förnyelse Berga

Till berörda fastighetsägare i Berga

Rökinventering av VA-ledningsnätet

Kalmar Vatten fortsätter planeringen av förnyelsearbetet i Berga. Förnyelsearbetet
går ut på att byta ut de kommunala vatten- och spillvattenledningarna i er närhet.
Dagvattenhanteringen i området ska utredas och målsättningen är att kunna
tillhandahålla dagvattenanslutningar där sådana saknas.
Varför behöver ledningsnätet bytas ut?
En anledning är stort inläckage av grundvatten och regnvatten i spillvattennätet, så
kallat tillskottsvatten. Tillskottsvattnet kan orsaka problem både för den enskilde
fastighetsägaren och för de gemensamma systemen. Det är också relativt vanligt
med källaröversvämningar, avloppsstopp, återkommande underhållsspolningar och
lågt vattentryck i området. Ledningsnätet är byggt på 40-talet.
Inventering av dagvattenanslutningarna i ert område vecka 47-48
Svapipe AB kommer på uppdrag av Kalmar Vatten AB att kontrollera och
inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar inom ert område till de
kommunala VA-ledningarna på Tallhagsvägen & Solvägen. Syftet med denna
undersökning är att reda ut hur fastigheternas dagvatten avleds till det kommunala
VA-systemet. Vid nederbörd belastas spillvattenledningsnätet av tillskottsvatten
vilket medför en stor onödig miljöbelastning och risk för källaröversvämningar.
Er fastighet kommer att beröras men ej undersökas.
För att på snabbaste sättet undersöka anslutningar använder man rök. Röken tillförs
i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar
mm. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök, skulle den komma in i er
fastighet så är det bara att vädra ut.
Inför ledningsinventeringen ber vi er att göra följande:
 Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, oftast är det
golvbrunnarna som inte alltid används. Man glömmer ofta att det finns
brunn i källaren, garaget eller pannrummet så se till att fylla på dessa.
Detta görs för att undvika att röken kommer in i er fastighet, när det
gemensamma ledningsnätet undersöks.
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Vi hoppas att inventeringen av dag- och avloppsanslutningarna inte skall vålla er
några besvär. Detta arbete görs i syfte att se till att ledningarna fungerar som de ska
och klarar av de stora mängder regn som idag kan uppstå.
Information via sms
Vi skickar sms några dagar innan inventering till de mobiltelefonnummer som har
sitt abonnemang registrerat på berörda fastigheter. Är ert mobilabonnemang redan
registrerat på er adress, finns ert nummer även registrerat i vår sms-tjänst. Om ni
vet att ni inte har mobiltelefonnumret registrerad på er fastighetsadress eller om ni
vill registrera den på fler adresser, kan ni gå in på vår webbplats (kalmarvatten.se)
och lägga in mobilnummer för en eller flera aktuella adresser. Vår kundservice
hjälper också gärna till med detta.
Tidplan
Inventeringen pågår under vecka 47-48.
Vid frågor och synpunkter är du välkommen att kontakta oss:
Kundservice

Telefon: 0480-45 12 10
E-post: info@kvab.kalmar.se

Frågor om inventeringen

Rolf Hedman (via kundservice)

Frågor gällande rökningen Svapipe
Pontus Wennergren
Isak Lundqvist

Mobil nr: 0733-69 36 00
Mobil nr: 0733-69 36 05
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