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Sturkö den 17 februari 2011

Till Medlemmar och Abonnenter i VA-föreningen.

Den första fasen av tre är nu avklarad. Anslutningsgraden är över förväntan och
projekteringen är avklarad samt upphandlad.
Asfaltbolaget Sverige AB kommer att se till så att VA-systemet kommer till
stånd. Deras VD Jan-Olof Ericsson tillsammans med sina medarbetare Lennart
Svensson, platschef, Claes Gullbrantz, kvalitétsansvarig samt Christer Wikström,
arbetsledare, kommer att svara för att ett fullgott arbete kommer att utföras.
Vid eventuella sprängningar kommer Stefan Skårner att sköta
vibrationsmätningar och Niclas Jensen kontrollerar skorstenar.
Styrelsen har utsett Rolf Karlsson till byggledare. Han har medverkat i
projekteringen och är väl känd av de flesta. Bengt Rutgersson och
undertecknad kommer att följa arbetet och bistå i den mån det behövs.
Vi har haft det första byggmötet (startmöte) med ovanstående personer samt
från Karlskrona kommun Peter Håkansson, rörnätschef och Gunnar Pettersson
el-ansvarig.
Uppräknade personer kommer att träffas på byggmöten, som hålls en gång i
månaden och då gå igenom vad som hänt och står i tur att hända.

Arbetet beräknas påbörjas under april månad och i första skedet färdigställs
tättbebyggda sommarstugeområden. Detta för att inte skapa störningar under
semestermånaden samt begränsa problemet med bilar.
Karlskrona kommuns krav på el-skåp, för ett framtida övertagande, har
utmynnat i en positiv uppgörelse. Jag återkommer med närmre information
längre fram. Det återstår vissa tekniska lösningar både gällande el och
bredband.
Vid frågor, som uppstår under byggnadstiden , skall ni i första hand vända er till
vår byggledare Rolf Karlsson. Hans telefontider och nummer kommer att
meddelas längre fram.
Vissa abonnenter återkommer vi till den närmsta tiden för fastställande av den
beräknade kostnaden. Tiden för uppmätning och inritning på kartor har inte
riktigt räckt till men det är på gång.
Under arbetets fortlöpande kommer informationsblad med jämna mellanrum
att sändas ut. Kontakt och förvarning om grävning och eventuell sprängning
sker efterhand som arbetet fortskrider.
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