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Information om utbyggnad av vatten och spillvatten
till fastigheter inom Maglasäte, Lillasäte och Björkåsen
Fastighet:
Allmän information
Vi kommer under vecka 18 att etablera oss i området. I första skedet kommer det
att byggas provisoriska vägar, se karta, som ni kommer att kunna nyttja under
byggtiden så framkomligheten blir så bra som möjligt. För frågor gällande det
dagliga arbetet och tillgängligheten i området går det bra att kontakta:
Arbetsledare på FASAB Mark AB: Matts Andersson, 070-999 00 82 alt på
matts.andersson@fasab.se
Förbindelsepunkt
Vi har markerat lämplig plats på bifogad karta ”Förslag på förbindelsepunkt”.
Godkänner ni platsen ska detta alternativ kryssas i. Skulle ni önska en annan
placering kan ni markera på kartan var ni önskar få er anslutning för vatten och
spillvatten. Observera att man inte kan få två placeringar på tomten utan ert
förslag måste avse både vatten och spillvatten på samma plats.
Kartan skickar ni i retur till Mittskåne Vatten i bifogat, frankerat kuvert.
Märk kuvertet ”Förbindelsepunkt” och posta senast måndag den 29 april.
De som önskar annan placering måste ha inkommit med sina önskemål senast
fredag den 3 maj. Fasab Mark AB kommer att vara på plats i området från vecka 19
för att markera ut var förbindelsepunkterna kommer placeras. Så länge dina
önskemål inte medför några extra kostnader för VA-kollektivet, eller är olämpliga
av annan anledning, kommer vi i möjligaste mån att försöka anpassa placeringen
till dina önskemål. Då dina önskemål av någon anledning inte går att uppfylla,
bestämmer Mittskåne Vatten (VA-huvudmannen) enligt lagplaceringen.
Mer information
Svar på vanliga frågor hittar ni på Mittskåne Vattens hemsida
www.mittskanevatten.se. Hittar ni inte svar på era frågor där, så går det bra att
kontakta deras kundservice på telefon 0413-286 20 under telefontid: mån, tis,
tors, fre kl 10-12 samt ons kl 13-15.
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Kundservice kan även svara på frågor om de kostnader du som fastighetsägare
kommer att få efter att VA-anslutningen upprättats.

Med vänlig hälsning
FASAB Mark AB

