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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

VA-enheten 

Till boende på Strandviksvägen, 

Granuddsvägen  

Karlstad 2021-04-12 

Hanna Gärdeklint, 054-540 18 36 

Johan Törngren, 054-540 70 10 

hanna.gardeklint@karlstad.se 

johan.torngren@karlstad.se 

 

Nu är byggnationen färdig och det börjar att bli 

dags för anslutning 
Dnr TFN-2015-1494 Dpl 72 

 

Hej! 

Nu har VA-systemet blivit färdigbyggt och godkänt. Då är det dags för nästa steg i 

projektet. Vi kommer att formellt anvisa förbindelsepunkten för alla fastigheter, 

och det är först då vi kan debitera anläggningsavgiften. När vi anvisat 

förbindelsepunkten så kan VA-anläggningen tas i bruk av er fastighetsägare.  

Vi vill besöka er alla igen och lämna information om vad som behöver göras nu. 

Hör gärna av er till Johan Törngren (kontaktuppgifter ovan) och boka tid när vi kan 

komma ut. Under dessa covid-19 tider så ses vi självklart utomhus hela tiden och 

håller avstånd, både för er och vår skull. Om absolut ni vill att vi ska titta på 

vattenmätarplats så se till att ha munskydd till er själva tillgängligt. Vi har med ifall 

att till oss. Besöket brukar ta högst en timma. 

De flesta av fastigheterna i projektet kommer att ansluta sig till ett så kallat LTA-

system (tryckavlopp) och vi har redan träffat de flesta av er innan byggnationen 

började så en del av informationen känner ni igen. Mer information om hur detta 

fungerar kommer vi ge när vi ses. Om ni har bråttom att ansluta och har LTA-

anslutning så behöver ni senast 6 veckor innan planerad anslutning ringa Johan och 

beställa LTA-pump! Vi beställer pumpar vid varje månadsskifte och har från det 

två veckors leveranstid. Tänk på det vid er planering.  

 

 

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

på dina frågor, då kan ni samtidigt passa på att boka tid med oss.   

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Hanna Gärdeklint                                                                Johan Törngren 

Projektledare                                                                       Byggledare 

 


