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VA-utbyggnad Förlösa Kyrkby

VA-utbyggnaden i Förlösa Kyrkby är klar och anläggningen är tagen i drift.
Arbetet blev några veckor försenat på grund av problem med
materialleveransen men i övrigt har arbetet gått enligt plan.
Ni kommer inom kort att anvisas förbindelsepunkt, genom att
förbindelsepunkten till er fastighet markeras på en karta som skickas till er. I
samband med att förbindelsepunkten anvisas faktureras anläggningsavgiften.
När anläggningsavgiften är betalad har fastighetsägaren rätt att ansluta i
förbindelsepunkten och börja nyttja anläggningen.
De vattentjänster som byggts ut i Förlösa Kyrkby är vatten och spillvatten, och
det är dessa två tjänster som berörda fastigheter kommer att bli avgiftsskyldiga
för. Om du som fastighetsägare inte vill ansluta till allmänt vatten på grund av
brukande av enskild vattentäkt på fastigheten, behöver du ansöka om att
undantas från avgiftsskyldighet för och anslutning av denna tjänst. Fastigheten
undantas från avgiftsskyldighet för vatten om vattnet är av god kvalitet och
vattentäkten har tillräcklig kapacitet.
Har ni frågor om avgifter är ni välkomna att kontakta abonnentingenjör Karin
Svensson, karin.svensson@kvab.kalmar.se, 0480-45 14 23.
För samråd om placering samt beställning av villapumpstationen, kontakta VAtekniker Joachim Georgsson, joachim.georgsson@kvab.kalmar.se, 0480-45 12
41. För er som redan beställt stationen vill vi uppmärksamma er på att det
ligger information i en påse i stationen. Bifogat finns även kompletterande
information. Denna har även skickats med brev men efter samtal med
fastighetsägare verkar det som att brevet inte har kommit fram till alla.
En vattenmätarplats ska förberedas i huset. Själva vattenmätaren tillhandahålls,
ägs och installeras av Kalmar Vatten. När vattenmätarplatsen är klar ska
fastighetsägaren beställa uppsättning av vattenmätare. Kontakta Kalmar
Vattens kundtjänst, info@kvab.kalmar.se, 0480-45 12 10.
Till sist vill vi passa på att tacka för visat tålamod i samband med att
anläggningsarbetena pågått – och hälsa välkommen som medlem i Kalmar
Vattens VA-kollektiv. Våra kunder har högsta prioritet, så tveka inte att höra
av dig om du har synpunkter eller frågor!
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