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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

VA-enheten 

Till boende Höja Björby 

Karlstad 2021-03-25 

Hanna Gärdeklint, 054-540 18 36 

Johan Törngren, 054-540 70 10 

Hanna.gardeklint@karlstad.se 

Information om VA-utbyggnad till Höja Björby 
Dnr TFN-2020-3088 Dpl 72 

 

Hej! 

Just nu pågår VA-utbyggnad i Alster Busterud och vi förbereder för fullt för 

kommande område som är Lungvik. Vi börjar vända blicken mot kommande 

områden för VA-utbyggnad. Byggnationen väntas ske om tidigast 2 år och fram till 

dess kommer vi att arbeta med alla de förberedelser som krävs för att projektet ska 

kunna genomföras på ett bra sätt.  

Samtliga bebyggda fastigheter inom området som ringats in på kartskissen nedan 

kommer att få en VA-anslutning.  

 

 
 

För att kunna bygga på bästa sätt, och så långt som möjligt anpassa till era enskilda 

anläggningar, behöver vi få information om förutsättningarna på varje fastighet. Vi 

har bifogat en karta över er fastighet med brevet som vi önskar få tillbaka så snart 

som möjligt, dock senast 2021-05-10 Om vi tidigt får information från er boende så 
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kan vi också bättre anpassa sträckningen för att underlätta för er fastighetsägare så 

mycket som möjligt.  

 

Det som vi oftast får frågor om är vad kostnaden kommer att bli och när det ska 

betalas. Vi kan i dagsläget inte ge exakta uppgifter på vad det kommer att kosta att 

ansluta sig, vi kan mer ge grova uppskattningar, och vi vet inte heller exakt när 

projektet kommer att vara färdigställt. Detta beror på att färdigställandet av 

projektet ligger så pass långt fram i tiden och att det inte fattats beslut om man 

exempelvis kommer att bygga dagvattensystem. 

 

Vi har upprättat en websida för projektet där vi samlar information under hela 

projektet. Den har adressen : https://karlstad.se/hojabjorby 

 

Har du några frågor eller funderingar? Ring oss gärna så ska vi försöka svara på 

dina frågor.  

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Hanna Gärdeklint                                                              Johan Törngren 

Projektledare                                                                     Byggledare 

 


