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Katrineholm 7 december 2020 
  
 
   
  information.  
    

Information om projektet med nya överföringsledningar mellan Flen och 
Malmköping samt anslutning till allmänt VA i Fornbo 
 
Kommande arbeten i Fornbo 
Entreprenaden med VA-ledningar och anslutningar i Fornbo är nu ute på upphandling och 
sista dag för anbud är den 15 januari 2021. 
 
Enligt nuvarande tidplan kommer byggstart ske under april/maj 2021. Tidplanen är under 
förutsättning att alla tillstånd erhålls och att upphandlingen sker utan överprövning. 
 
Innan arbetena i området startar kommer informationsmöten att hållas. Med tanke på att 
området är stort och det är många fastighetsägare kommer vi att dela upp området på flera 
mötestillfällen. Under rådande omständigheter och restriktioner på grund av Covid -19 
planerar vi i dagsläget för att dessa informationsmöten kommer hållas digitalt. Mer information 
kring detta kommer under januari/ februari 2021. 
 
Pågående arbete med överföringsledningar mellan Flen och Malmköping 
Arbetet med överföringsledningarna mellan Flen och Malmköping pågår för fullt. Från 
Malmköping utmed ”Lundbyvägen” mot Malmsjöberg pågår arbete med schakt och 
nedläggning av ledningar. 

I Malmsjöberg pågår svetsning av ledningar samt arbete med landfästen för 
sjöledningen mot Flen och Fornbo. I Fornbo har en del arbeten utförts i samband med 
att sjöledningen mellan Malmsjöberg och Fornbo har anlagts. 
 
Enligt nuvarande tidplan ska entreprenaden vara färdigställd och 
överföringsledningarna driftsatta vid årsskiftet 2021/2022.  
 
Vi vill passa på att önska er en trevlig jul- och nyårshelg. 
 

 
 
Med vänlig hälsning  
Sörmland Vatten och Avfall AB 
 

Till dig som fastighetsägare i  
Fornbo  
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Information 
Information kring projektet finns på vår hemsida.  
Har du frågor/funderingar skicka gärna in dessa så lägger vi ut frågan med tillhörande svar 
under ”Frågor och svar om omvandlingsområdena Fornbo, Malmsjöberg och Fållökna” på vår 
hemsida.  
  

 

  Kom ihåg!  
Du kan alltid uppdatera dig om projektet på www.sormlandvatten.se under fliken  
pågående VA-projekt. 
 
Dina frågor skickar du till: kundservice@sormlandvatten.se alternativt ringa  
på 0150-800 100 
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