
Norrfjärdsprojektet

Nyhetsbrev från Söderhamn Nära 
till dig som har en fastighet i Norrfjärd.



Allt du behöver veta 
om fakturering
Samtidigt som vår entreprenör arbetar vidare 
med allt det tekniska, har vi nu även kommit 
fram till den punkt i projektet då vi kommer 
att påbörja förberedelserna inför fakturering-
en av din anslutning.

Eftersom vi endast skickar ut en faktura per 
anslutning är det viktigt för oss att få veta 
vem som är fakturamottagare för anlägg-
ningsavgiften och vem vi därmed ska skicka 
fakturan till.

Tillsammans med det här nyhetsbrevet har 
du fått en blankett där du ska fylla i fastig-
hets/arrendeuppgifter. På blanketten ska du 
även fylla i vilket typ av boende du har, om du 
vill ansluta dig till kommunalt vatten och om 
det finns fler avgiftsskyldiga byggnadsenhe-
ter på fastigheten eller ditt arrende.

När du har fyllt i alla uppgifter ska du skicka 
in dem till oss i det förfrankerade kuvertet. 
Tänk på att vi behöver dina uppgifter senast 
20 mars.

Vi behöver få in uppgifterna om din fastighet senast den 20 mars!

Har du frågor och funderingar inför fakture-
ringen av din anslutning kan du med fördel 
kontakta Staffan Svedberg, han är den hos 
oss som ansvarar för den delen av projektet.
Staffan når du på telefon: 0270- 754 28
eller på e-post:
staffan.svedberg@soderhamnnara.se

Fråga Staffan

Påminnelse om tillståndsgivna anläggningar
I samband med faktureringen av anlägg-
ningsavgiften behöver vi få in kvitton och 
handlingar från dig som i dag har en till-
ståndsgiven avloppsanläggning kopplad till 
fastigheten i Norrfjärd. Detta behövs för att 
beräkna ersättningsnivån för onyttiggöran-

de av din avloppsanläggning.
Observera att endast avloppsanläggningar 
som är 15 år eller yngre kan tillgodoräknas. 
Har du frågor om ersättning kontakar du 
Staffan Svedberg.















Det rullar på bra nu
Norrfjärdsprojektet rullar för närva-
rande på i ett högt och stabilt tempo. 
I dagsläget har vi en framdrift av hu-
vudledningen på cirka 600 meter per 
vecka.
Om våra arbetslag inte stöter på någ-
ra oförutsedda hinder kommer hu-
vudledningen, som är 14 200 meter 
lång, att vara klar under våren. Med 
ett fåtal undantag anläggs även alla 
servisledningar till fastigheternas 
förbindelsepunkter under våren, vil-
ket är ytterligare sammanlagt 4 000 
meter. I samband med det kommer 
vi även att testa hela systemet, vilket 
bland annat innebär provtryckning 
och slutbesiktning.

Eftersom förbindelsepunkter upp-
rättas vid fastigheterna vartefter vi 
anlägger ledningarna, kan det se ut 
som att allt är klart vid just din fast-
ighet, men så är det inte. Däremot 
finns det inget som hindrar dig från 
att förbereda din egen utrustning 
och anläggning.

I nästa nyhetsbrev, som beräknas till   
slutet av april, kommer vi att berät-
ta mer om anslutningar och annat 
praktiskt som berör driftsättningen 
av din VA-anläggning. På kartan kan du se hur långt vi hade kommit i slutet av februari. 

De röda streckade linjerna visar var vi har grävt och de svarta 
visar vad som återstår.

I VA-projektet förbereder vi även för fiber till alla 
fastigheter. Det innebär att vi nu anlägger en 
slang till alla tomtgränser så att vi längre fram 
har möjlighet att dra in fiber till dig som vill ha 
det. Slangen räcker fram till din husvägg plus 
fem meter. I änden på slangen sitter en plugg 
som det är väldigt viktigt att du inte tar bort.

Fiberprojektet är ett eget projekt. Planen är att 
vi ska genomföra det senast under år 2020 och 
du kommer i god tid innan start att få mer in-
formation om det i ett separat utskick.

Några ord om fiber

Så här kan det se ut där vi lämnat av fiberslangen.

Ta inte bort 
skyddshatten.



Du kan följa det viktigaste som sker i projektet på 
vår hemsida: 
www.soderhamnnara.se

Peter Fryklund, Söderhamn NÄRAs 
representant på plats i Norrfjärd. 
Tel: 070-650 75 96 
peter.fryklund@soderhamnnara.se

Vi som finns på plats

Tommy Persson, 
platschef
tel: 070-688 82 55 
tommy.persson@sveab.se

John Persson, 
biträdande platchef.
tel:070-458 76 23 
john.persson@sveab.se

Har du frågor om projektet finns det folk på 
plats som du kan ta kontakt med om det är 
något du undrar över.
Vi har även ett platskontor i korsningen 
Humlavägen/Stålnäsvägen och dit är du väl-
kommen att vända dig med dina frågor. På 

vår hemsida kan du se när platskontoret är 
öppet. SVEAB har även ett kontor på Kungs-
gatan 75.
Här nedan ser du vilka du ska kontakta i olika 
ärenden:

Gunnar Schön ansvarar för frågor som rör abonnemang och anläggningsavgifter.
Tel: 0270-753 82, gunnar.schon@soderhamnnara.se

Stopp och hinder
Under arbetets gång kommer vi i bland att vara i vägen, vilket kan begränsa framkomlig-
heten. Oftast handlar det om korta sträckor under en begränsad tid. Vi kommer att göra 
allt vi kan för att det vid dessa tillfällen ska fungera så smidigt som möjligt och att du, 
trots att vi är i vägen, ändå ska komma förbi.
Ett tips är att du går in på vår hemsida innan du planerar att åka till Norrfjärd, där lägger 
vi alltid ut meddelanden om aktuella vägarbeten.


