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Möte angående utbyggnad av allmänt vatten och avlopp  
i Enviksbyn  

  

Arbetet med utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Enviksbyn fortsätter. 
För snart ett år sedan hade vi ett informationsmöte för fastighetsägare som 
kommer att få ledningarna framgrävda till sin fastighet. Vi inleder nu det mer 
detaljerade arbetet, och bjuder in er som äger en fastighet som ledningarna 
enligt nuvarande förslag kommer att gå över. Ni är kallade till detta möte 
som fastighetsägare till xx, för att hjälpa oss i arbetet med att definiera 
hinder samt framföra synpunkter på det framtagna förslaget: 
 
Datum: onsdagen den 17 februari 2016 

Tid: Kl. 17.00 – 19.00 

Plats: Envikens sockenstuga, Prästgårdsvägen 1 

 
På mötet kommer vi att hålla en kort information (ca 10 min) om VA-
utbyggnaden. Därefter är ni välkomna att mingla med oss som arbetar med 
projektet. Vi vill gärna diskutera fördelar/nackdelar med att anlägga 
ledningarna enligt förslaget på just er fastighet, samt ta emot information 
om er mark som ni tror kan påverka eller försvåra ledningsdragningen.    
 
Bifogat finns en karta (en skrivbordsprodukt) som visar nuvarande förslag på 
ledningsdragning och placering av pumpstationer. Det är denna 
skrivbordsprodukt som vi gärna vill att ni kommer med synpunkter på. Om ni 
inte har möjlighet att delta i mötet får ni gärna höra av er till undertecknad 
med synpunkter och funderingar.  
 
 
Varmt välkomna! 
 

 Therese Carlsson 
Projektledare  
therese.carlsson@fev.se 
023-77 46 63 
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Möte INSTÄLLT angående utbyggnad av allmänt vatten och 
avlopp i Enviksbyn  

  

Vi senarelägger mötet som var planerat till nu på onsdag, den 17 februari 
2016.  
 
Då verksamhetsområdet för Enviksbyn inte antogs, utan bordlades vid 
kommunfullmäktige i torsdags, och då vi inte är helt klara med den tekniska 
lösningen för området, anser vi det bäst för alla parter att senarelägga 
detaljdiskussioner med er fastighetsägare.  
 
Den karta (skrivbordsprodukt) som ni har fått hemskickad tidigare kan 
komma att ändras till nästa möte, som vi återkommer med tidpunkt för.  
 
Ni gärna höra av er till undertecknad med frågor.  
 
 

 Therese Carlsson 
Projektledare  
therese.carlsson@fev.se 
023-77 46 63 
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