
VA-sanering, Svartehallen och Sågen
2022-06-14, Informationsmöte inför kommande byggstart



• Anna-Maria Samuelsson, Projektledare

• Mattias Andersson, Platschef

• Fredrik Jensen, Byggledare

• Fredrik Axelsson, Abonnentingenjör

• Jenny Bjerke, Bitr. Projektledare



Syfte / Dagordning
• Tidplan
• Bodetablering
• Besiktning av fastigheter
• Information
• Kontakt
• Parkering
• Sopor, post, sjukvård



Grov tidplan • Kommande veckor 2022 - Bodar vid fotbollsplanen. 
Vissa förberedande arbeten, tex uppgrusning

• Veckorna 28-31 2022 - Semester
• 8 augusti (v 32) 2022 - Start i Norra Sågen, börjar 

vid pumpstationen (rivning asfalt, förberedelser för 
provisoriskt vatten)

• Mot slutet av 2022 - Start för Södra Sågen
• Under våren 2023 - Svartehallen påbörjas. Här 

kommer arbeten sannolikt att pågå även under 
hösten 2023

• Arbeten pågår under normal västkustvinter. 
• Vid extrema väderförhållanden – uppehåll i arbetena 

Innan inkoppling av provisoriskt vatten ska kontakt 
tas mellan Peab/kommun och fastighetsägare



Bodetablering

• Bodarna från Svenshögen flyttas till grusfotbollsplanen
• Lekplatsen berörs inte
• Arbetstider mån-tor 06.45-16.00, fre. 06.45-13.30
• Välkomna att besöka oss mellan dessa tider!
• Om vi inte är på plats, kan ni lämna brev i brevlådan 

som sitter uppe vid entrén 



Besiktning av fastigheter
• Besiktningar av era hus kommer att göras både före 

och efter kommunens grävarbeten
• Besiktningen görs både in- och utvändigt
• Görs för att dokumentera om kommunens arbeten 

orsakat förändringar på byggnader
• Sker löpande allt som vi går fram
• På vissa hus kommer vibrationsmätare att sättas upp



Informationsrutiner 
• Information från Peab kommer att läggas i era 

brevlåda och sättas upp på informationstavlor i 
området

• Information av Stenungsunds ske via brev eller på 
hemsida

• Övriga frågor, ring oss
• Eventuella akuta meddelanden sänds i sms-tjänst
• Peab svarar på frågor om själva arbetena
• Kommunen svarar på frågor om juridik, taxor mm



Säkerhet kring maskiner
• Ha ögonkontakt med maskinföraren
• Respektera avspärrningarna
• Känner er osäkra, prata med oss 

som jobbar ute på plats
• Gå EJ bakom backande fordon
• Prata med era barn
• Titta gärna, men på behörigt avstånd 

(input från mötet: gäller också 
pensionärer!  )



Vägar - Sopor, post, parkering, sjukvård
• Soptunnor  och brevlådor kan behöva 

flyttas, information sker löpande.
• Avgrävningar av vägar kommer att ske. 

Kortare perioder, ca 3-4 dagar. 
• Fastigheterna ska alltid vara tillgängliga 

under helger
• Tillfälliga parkeringar: Målsättningen är 1 st. tillfällig parkering 

per avstängd fastighet. Samarbeta gärna med era grannar!
• Räddningstjänst, sjukvård och polis hålls informerade om arbetena
• Vid akuta situationer finns det körplåtar att lägga ut.
• Efter att samtliga VA-arbeten är klara och godkända kommer 

vägarna att återställas enligt överenskommelse med föreningen. 



Tillfälligt / provisoriskt vatten

• Den period som du har provisoriskt vatten får du ett 
tillfälligt abonnemang med vattenmätning – du betalar 
bara för din vattenförbrukning. 

• Pris per kubikmeter bestäms av den VA-taxa som gäller 
vid tidpunkten för förbrukningen (idag 12,53 kr per m3)

• Kommunen kommer att montera vattenmätaren, men du 
behöver kontakta rörläggare för att ordna en godkänd 
mätarplats

• Information om godkänd vattenmätarplats kommer 
läggas ut på hemsidan. 



Anläggningsavgift

• ”Entrebiljetten” till ditt kommunala VA
• Inkoppling av vatten, spillvatten och dagvatten görs 

löpande alltsom vi drar fram den nya ledningarna. 
• Din faktura sänds ut snart efter att du blivit 

permanent inkopplad
• Priset bestäms av den VA-taxa som gäller den 

dagen som fastigheten blev permanent inkopplad. 
• VA-kalkylen på kommunens hemsida räknar ut din 

anläggningsavgift



Hitta VA-kalkylen på kommunens hemsida



Fyll i VA-kalkylen

Fyll i så här: 
• Alla i området har en bostadsfastighet
• Tomtytan, fyll i hela din tomtyta. 
• Antal lägenheter = antalet separata bostäder du har 

på din tomt (huvudbostad, lägenheter i källare/garage, 
attefallhus...)

• Bocka i samtliga fyra nyttigheter (dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata)



Fyll i VA-kalkylen



Vad händer i höst

• Börja ansluta tillfälligt vatten
• För tider se grov tidplan ovan 
• Fastighetsbesiktningar
• Nytt informationsmöte



Kontakt
• Anna-Maria Samuelsson, 

Projektledare, 
Anna-maria.samuelsson@
stenungsund.se
Telefon: 0303-73 26 08

• Mattias Andersson, Platschef 
Mattias.andersson7@peab.se
Telefon: 072- 533 50 62

• Fredrik Jensen, Byggledare
Fredrik.jensen@mexl.se
Telefon: 010-251 19 26

• Fredrik Axelsson, 
Abonnentingenjör
Fredrik.axelsson@
stenungsund.se
Telefon: 0303- 73 04 45

• Jenny Bjerke, Bitr. Projektledare
Jenny.bjerke@stenungsund.se
Telefon: 0303- 73 30 77



Tack!
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