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Läs mer om Norrfjärdsprojektet på baksidan.

Vi bjuder på fika!

bjuder in till till öppet hus!

Torsdag 25 maj, kl. 10-13 är du välkommen att besöka oss 
på Stabbläggaregatan 11

Passa på att träffa personal från Söderhamn 
Näras olika affärsområden.
Vi kommer att finnas på plats för att svara 
på frågor som rör allt om projektet.

Vi kommer även att visa en villapump- 
station, ett perfekt tillfälle för dig att få veta 
mer om vad som gäller kring den.



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

Vi närmar oss påkoppling
Norrfjärdsprojektet har rullat på bra under vintern och våren. Huvudledningarna är på plats 
och arbetet med de återstående servisledningarna är nu i full gång. Dessutom pågår återställ-
ning av arbetsområdet.

Detta innebär att du snart kommer att kunna koppla på vatten och avlopp, men för att det ska 
fungera är det viktigt att du följer vissa steg.

Fakta om fakturering
Det är väldigt viktigt att vår faktura till dig blir korrekt. Fakturan kan vara svår att förstå, och 
därför kommer du som är betalningsansvarig för fastigheten inom kort att få ett fakturautkast 
från oss. Den är unik för just din fastighet och bygger på de uppgifter som vi bad dig som är 
betalningsansvarig att skicka in till oss för en tid sedan.
Är det något du tycker är fel i fakturautkastet så ber vi dig att kontakta oss.
Stämmer alla uppgifter kan du bortse från fakturautkastet.

Den riktiga fakturan kommer vi att skicka ut i slutet av augusti.

Den viktiga checklistan
I samband med att du hämtar ut din villa-
pumpstation kommer du att få en checklista 
av oss. I den ska du, steg för steg, pricka av 
alla åtgärder som måste göras i samband med 
installationen. Checklistan används även av 
Söderhamn Näras personal och kommer att 
vara det dokument som intygar att allt är in-
stallerat på ett korrekt sätt.

Du som redan har hämtat ut villapumpstatio-
nen kan få en checklista av vår kontrollant, 
Peter Fryklund.
Det går naturligtvis även bra att hämta en 
checklista i samband med att vi har öppet hus.

Installation och funktionskontroll
Under juni månad planerar vi att börja med 
pumpinstallationerna. Arbetet kommer att 
påbörjas på östra sidan (Stålnässidan).
På grund av semestertider under högsomma-
ren kommer arbetet att  sakta ner från vecka 
26 till och med vecka 32.
Pumpinstallationer  och inkopplingar kan ske 
efter överenskommelse följande tider:
• vecka 26, 27 och 30, endast onsdagar
• vecka 31 och 32, alla arbetsdagar
Under vecka 28 och 29 kommer vi inte att 
utföra några installationer och inkopplingar.
Vecka 33 har vi åter full bemanning.

Staffan Svedberg: 0270- 754 28
staffan.svedberg@soderhamnnara.se

Frågor om fakturering Frågor om checklistan
Peter Fryklund: 070-650 75 96
peter.fryklund@soderhamnnara.se


