
 

 

SAMMANSTÄLLNING ANMÄLNINGAR FÖR VA1 & VA2, (GA 8, -9, -10 och -11) den 31 augusti 2017 
 
Totalt antal fastigheter är 183 st. 
170 har anmält sig till VA varav 9 till enbart vatten eller avlopp. Anslutningsgraden blev 
imponerande 93 %. 
10 fastigheter har anmält utträde ur NSF sommarvattenförsörjning. 
Tre fastigheter har valt att kvarstå i sommarvattensystemet (GA12). 
 
Fördelning 
Fördelningen mellan de olika GA´na är riktigt jämn och samtliga hamnade på 92-93 % anslutningsgrad. 
– GA8, 61 fastigheter av 66 är anmälda och där 4 fastigheter lämnar NSF vattenförsörjning samt 1 fastighet blir kvar i 
sommarvattensystemet. GA8 omfattar Nabbo, Gamla-, Mink-, Brud-, Mås- och Trutvägen. Grävstart är nu i oktober 
2017 och klart senast mitten april 2018. 
– GA9, 67 fastigheter av 72 är anmälda och där 5 fastigheter lämnar NSF vattenförsörjning, ingen fastighet blir kvar i 
sommarvattensystemet. Gäller Storslätt-, Borstel- och Ida Stares 
väg. Grävstart oktober 2018 med färdigställande senast mitten april 2019. 
– GA10, 42 fastigheter av 45 fastigheter är anmälda och där 1 fastighet lämnar NSF 
vattenförsörjning samt 2 fastigheter blir kvar i sommarvattensystemet. Gäller Infjärdsvägen. 
Grävstart antingen oktober 2018 eller oktober 2019.  
Nu när upptagningsområdet minskat för GA10 och Brud-, Trut-, Måsvägen samt Nabbo by gått in i GA8 så är det 
större sannolikhet att vi kan tillgodose de flesta fastighetsägarnas förhoppning om att starta hösten 2018. 
 
Fiber 
Anslutningsgraden för fiber är över minimigränsen 60 % (nästan 70% har anmält sig )vilket innebär att fiber kommer 
att läggas ner i de kommande grävschakten. Den extra kostnad som blir för att få plats med fiber finansieras av de 
som gått med i fiber och ingår i de 11400 kronor som står i avtalet med Norrtelje energi. 
 
Vattenfall 
Vattenfallsledningsnät för el planerar vi att få nergrävda samtidigt med VA och fiber. 
Vi är inte helt i mål ännu men har klara förhoppningar om att det skall bli av. Vattenfall betalar sin del av 
schaktkostnaden. 
 
Hummelviken  
Hummelviken startar liksom GA8 sina grävningar i oktober 2017 och har 46 fastigheter 
anmälda till sitt VA av 47 möjliga. Alla 47 fastigheterna har gått med i fiber. 
 
Hoppetsväg 
Hoppetsväg har redan via Björkö Örn kommunalt vatten och avlopp och där är 20 av 21 fastigheter  anslutna. 
Samtliga 21 kommer att gå ur sommarvattnet. Där är redan grävt och klart för VA så det blir ett nytt schakt för fiber. 
 
Kommunalt vatten  
Diskussionerna med Norrtälje kommun är positiva för oss och projektering av den tryckökning som behövs är i gång. 
Vår förhoppning, är som vi tidigare sagt, att vi skall kunna skriva avtal nu i september. 
 
Detaljplaneändringen  
Detaljplaneändringen som är viktigt för att vi skall få ok med att få in vatten i fastigheterna 
skall klubbas i nu i september 2017. 
  
Arbetsgrupperna för VA1 och VA 2 den 4 september 2017. 
Kontaktperson VA1 (GA8)  Mats Sjölund   070-641 99 91 
Kontaktperson VA2 (GA9-10)  Lars-Gunnar Jönsson  070-755 97 74 
Kontaktperson GA5 NSF   Fredrik Runius   070-962 75 72 


