
 

Katrineholm 7 september 2022 
 
 
Hej! 
Snart kommer Sörmland Vatten ta över den befintlig Va-anläggningen i Orrhammar.  
 
Här kommer en inbjudan till ett digitalt informationsmöte, information om kommande 
platsbesök samt lite kort om vad som händer härnäst.  
 
Inbjudan till digitalt informationsmöte 
Torsdag 22 september klockan 17-18.30 är du välkommen att delta på ett digitalt 
informationsmöte (via Teams) för att höra hur övertagandet av VA-anläggningen i 
Orrhammar går till och hur det berör dig som fastighetsägare. Mötet kommer att spelas 
in och går även att se i efterhand. 
 
Anmälan gör du till kundservice@sormlandvatten.se senast 19 september.  
Ange namn och kontaktuppgifter, du får under dagen för mötet en länk skickad till din 
e-postadress. 
 
Platsbesök 
Under hösten kommer vi att göra ett besök hos dig som fastighetsägare, vi kommer 
att inventera/bedöma bl.a. följande: 
 

• Vattenmätarplatsens utformning 
• Att det finns avstängningsventiler vid vattenmätaren 
• Antalet byggnader på fastigheten som är inkopplad på vatten och avlopp 

 

Det är viktigt att du som fastighetsägare medverkar på besöket alternativt har en 
representant på plats.  
 
På informationsmötet kommer vi gå igenom mer hur det kommer att gå till rent praktiskt 
med bokning av platsbesök samt vilka krav vi har på vattenmätarplatsens utformning. 
 
Observera att alla fastigheter kommer att få en ny vattenmätare som tillhandahålls av 
oss, och att det finns krav på mätarplatsens utformning. Vi ber dig därför att invänta 
vårt platsbesök innan du påbörjar något arbete med din vattenmätarplats. 
 
 
Kontaktuppgifter 
För att vi ska kunna planera in platsbesöken behöver vi ha rätt kontaktuppgifter till dig 
som fastighetsägare. Vi ber dig därför att fylla i bifogad blankett och mejla den till 
kundservice@sormlandvatten.se eller returnera den i bifogat svarskuvert senast den 
30 september. 
 
Vad händer nu? 
Förutom det ovannämnda kommer du att se oss och våra entreprenörer mer och mer i 
området, vi kommer bland annat påbörja inmätning av befintligt ledningsnät. 
 
Kontakta oss om du har frågor 
Välkommen att kontakta vår kundservice på 0150-800 100 eller via 
kundservice@sormlandvatten.se så hjälper vi dig.  
 
Vänliga Hälsningar  
Sörmland Vatten och Avfall AB 

 

mailto:kundservice@sormlandvatten.se


 

Blankett för kontaktuppgifter 
Fyll i dina uppgifter och skicka tillbaka i bifogat svarskuvert eller via e-post till 
kundservice@sormlandvatten.se. 

 
* Vår sms-tjänst använder vi enbart för att kunna informera dig om driftstörningar och       
andra händelser som kan påverka dig som fastighetsägare. 

Fastighetsbeteckning (Orrhammar): 
 
 
 

Fastighetsadress (Orrhammar): 

Fastighetsägare: 
 
 
 

Telefon, dagtid: 

Fakturadress: 
Postnummer: 
Ort: 

E-postadress: 

Ange:  

☐ permanent  

☐ fritidsboende 

*Önskar du sms vid driftmeddelanden? 

☐ Ja, tack! 

Telefonnummer:  
 


