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Information

VA-utbyggnaden i Svartskär/Lisselbo
Arbetet med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Svartskär/Lisselbo
pågår för fullt. Falu Energi & Vattens entreprenör Grytnäs Gräv är i området med
flera arbetslag som arbetar parallellt på olika platser med att anlägga det nya
ledningsnätet och pumpstationerna.
Från och med årsskiftet har vi bytt projektledare för projektet och jag som har tagit över
efter Anders Karlsson heter Åsa Andersson. Mina kontaktuppgifter hittar ni längst ner i
brevet, telefonnumret är det samma som det Anders hade.
Just nu pågår nedtagning av träd i bostadsområdena kring Svartskärssjön. Det sitter
käppar ute och snitslar uppe som visar vart arbetsområdet är. Träden innanför
arbetsområdet är märkta med röd prick och kommer att tas ner för att förbereda för
grävningen.
Parallellt pågår arbetet med anläggandet av ledningsnätet längs med Lisselbovägen, på
sträckan Bäckebo-Svartskär samt från Smedbacken till Kniva.
Innan sommaren planerar vi även att gräva ner ledningar på sträckan från ridbanan vid
Svartskär och ner på norra sidan av Svartskärssjön, mot den planerade pumpstationen
innan badplatsen.
Efter sommaren (i augusti) kommer vi att påbörja grävning och anläggande av
ledningsnät i området runt Knektbovägen och slutet av Lisselbovägen, liksom i området
runt Bollervägen, Storbovägen och Svartskärsvägen.
Ledningarna från Rostudden upp till Kniva är i princip färdigställda. I maj kommer
arbetena med sjöledningen från Karlslund till Rostudden att påbörjas liksom arbetena
med att anlägga de kommunala pump- och tryckstegringsstationerna på sträckan.
Arbetena går än så länge enligt tidplan och hela ledningssträckningen från Karlslund till
Svartskär/Lisselbo beräknas vara färdigställt i november 2018.
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Det kommer att pågå grävningsarbeten under sommaren, med ett semesteruppehåll på
c:a 3 veckor i juli. Vi hoppas att ni har överseende med att det kommer att vara lite
besvärligt utmed vägen under arbetets gång, med mycket jordmassor som ska hanteras.
För er som bor i Svartskär/Lisselbo planerar vi att efter sommaren skicka ut mer
information om hur den egna anslutningen till de kommunala vatten- och
avloppsledningarna ska gå till. I samband med detta kommer vi även att skicka ut en s.k.
servisanmälnings-blankett där man ska ange om man ska ansluta till vatten och avlopp
eller enbart avlopp. Ni som bor i Kniva kommer också att få mer information kring
detta, men något senare, då vi kommit igång med Kniva-etappen av projektet.
Har du frågor?
Mer information om utbyggnaden av kommunalt VA i Svartskär/Lisselbo finns på Falu
Energi & Vattens hemsida, www.fev.se/svartskarlisselbo. För dig som bor i Kniva finns
information på www.fev.se/kniva.
Du kan också kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00 eller e-post info@fev.se. Be att
bli kopplad till Åsa, Andersson. Kundtjänstens öppettider är vardagar 08.00-16.00. Det
går också bra att använda kontaktuppgifterna nedan.
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Projektledare VA
asa.andersson@fev.se
023-77 46 28

