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Katrineholm 18 augusti 2022 
  
 
   
  
    Information om anslutning till allmänt VA i Fållökna och del av Malmsjöberg  
Arbetet med utbyggnaden av allmänt VA i Fållökna och del av Malmsjöberg är nu 
återupptaget. Vi kommer likt tidigare ge löpande veckoinformation till er fastighetsägare via 
respektive områdes hemsidor. 
Nedan följer en preliminär tidplan där ni kan se när arbete är beräknat att ske på respektive 
väg i området. Observera att förändringar kan ske i nedanstående tidplan.  
 

 
 
 

Till dig som fastighetsägare i Fållökna och del 
av Malmsjöberg 
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På informationsmötet så informerade vi om att det kommer bli problem att kunna ta 
sig till fastigheten med bil på de vägar där det inte finns möjlighet till rundkörning och 
där vägarna inte är så breda så det går att åka förbi med bil. 
Det finns parkeringsplatser anordnad i anslutning till dessa vägar. När arbete pågår är 
det idé att prata med grannarna om möjlighet finns att parkera lite närmare sin 
fastighet. 
Det ska alltid finnas möjlighet att gå till alla fastigheter. 
 
Vi är medvetna om att det kommer att vara besvärligt i områdena under pågående 
byggnation men hoppas på er förståelse. 
I dagsläget pågår arbete på Bergsvägen och under vecka 34 kommer arbetet starta 
på Sjöuddsvägen, se ovanstående tidplan. 
 
Administrativ information 
Nedan har vi försökt samla de frågor som kommit in under våren. 
Servisanmälan, när ska den skickas in? 
När Sörmland Vatten är klara med utbyggnaden av VA och meddelar 
fastighetsägaren att förbindelsepunkten är upprättad så är det möjligt att ansluta. När 
man vill ansluta så skickar man in servisanmälan och då kommer fakturan med 30 
dagars betalning skickas ut. Har man valt att inte skicka in någon servisanmälan så 
kommer det en faktura 1 år efter att vi meddelat att det är klart att ansluta. 
Vill man ansluta sig direkt när det är möjligt kan man redan i dag skicka in sin 
servisanmälan, fakturan skickas inte förens möjligheten att ansluta sig finns. 
(Anslutning kan ske först då entreprenaden är färdigställd och ledningarna driftsatta) 
Delar tillhörande Malmsjöberg kommer enligt nuvarande tidplan kunna ansluta sig 
årsskiftet 2022/2023. 
Delar tillhörande Fållökna kommer enligt nuvarande tidplan kunna ansluta sig 
sommaren 2023. 
Vi ser helst att fastighetsägaren avvaktar med sina egna arbeten på tomtmark tills 
våra ledningar i vägen förbi er fastighet är nedlagda. 
LTA-placering Boka.se, när i tid skall vi boka det? 
När man skickat in servisanmälan kommer man att få en länk till Boka.se. Där bokar 
man tid för en träff med personal från Sörmland Vatten för att gemensamt bestämma 
placering av LTA enheten. I samband med detta besök får man även tanken 
levererad. 
Tider för bokning kommer kontinuerligt att fyllas på. 
Förbindelsepunkt 
De tidigare utskickade förbindelsepunktslägena gäller och är de som entreprenören 
bygger efter (nu utsatta med blå markering).  
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Fastighetsbesiktningar 
Fastighetsbesiktningar är utförda i tidigare skede. Fastighetsägare som i samband 
med besiktningen angav att de önskade ta del av protokollet har fått det. 
Information kring projektet finns på vår hemsida. 
Har du frågor/funderingar titta gärna ”Frågor och svar” under respektive omvandlingsområde 
Malmsjöberg och Fållökna på vår hemsida om svaret finns där. Annars går det bra att skicka 
frågan till kundservice@sormlandvatten.se 
 
 
Med vänlig hälsning 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
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