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C4 Teknik
Vatten och avlopp
Tfn: 044-13 50 00 (vxl)

Informationsmöte 24 & 29 oktober – kommunalt vatten
och avlopp till Yngsjöstrand
Kommunen bygger ut den kommunala dricksvatten- och avloppsförsörjningen (VA) i Yngsjöstrand.
Det är cirka 380 hushåll som ska anslutas och er fastighet är en av dem. I samband med VAutbyggnaden finns även möjlighet att beställa fiberanslutning till sitt hus. Fastighetsägarna i
området kallas härmed till informationsmöten där vi kommer att berätta mer om utbyggnaden.
Vilka: Fastighetsägare, område 1
Datum: 24 oktober 2018
Tid: Kl. 18 – 20
Plats: Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
Kristianstad

Vilka: Fastighetsägare, område 2
Datum: 29 oktober 2018
Tid: Kl. 18 – 20
Plats: Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
Kristianstad
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Mer om projektet…
Yngsjöstrand förses i dagsläget med dricksvatten från AB Yngsjöstrands Vattenverk. Kommunal
vatten- och avloppsförsörjning har varit aktuell för området sedan en längre tid tillbaka och under
sommaren 2018 blev det klart att utbyggnaden av kommunalt VA kan påbörjas. Projekteringen för
kommunens ledningar i och till området är klar och inom kort upphandlas en entreprenör för
arbetet.
Samtliga fastigheter i Yngsjöstrand ansluts till avloppsnätet med egen pumpstation på tomten.
Placeringen för var pumpen kommer att placeras på er tomt är bifogad detta brev.
I samband med utbyggnaden av kommunalt VA finns också möjlighet att beställa fiberanslutning till
huset genom C4 Energi. Priser finns på www.c4energi.se och beställning görs på
http://c4.stadsnatsfabriken.se/anslut.
När grävarbetena är klara
När entreprenaden i Yngsjöstrand är klar kommer vi att skicka ut ett så kallat ”meddelande om
förbindelsepunkt” till er via brev. När ni mottagit det brevet är ni VA-abonnenter och kommer att
bli fakturerade anläggningsavgift. Arrenderar du ut din fastighet – vänligen kontakta oss via
Medborgarcenter.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som varierar beroende på fastighetens storlek och
byggnadstypen. Ni hittar den gällande VA-taxa och några beräkningsexempel på
www.kristianstad.se/vataxa.

Information
På informationsmötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. Ni kan även följa projektet på
www.kristianstad.se/avloppsutbyggnad, där vi uppdaterar informationen löpande. Vi har också
löpande kontakt med Yngsjöstrands villaförening.
Med vänliga hälsningar,
C4 Teknik, Kristianstads kommun
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