Datum
21 juni 2017

Byggstart för utbyggnad av allmänna gator, vatten och
avlopp i Skölsta
Nu påbörjar Uppsala Vatten i samarbete med Uppsala kommun att bygga gator och ledningar för
vatten och avlopp i Skölsta. Utbyggnaden kommer att ske i etapper med start vid den nya vägen kring
”Äppelbyn”. Upphandlingen av entreprenör för den första delen är klar och PEAB Anläggning AB har
tilldelats uppdraget. Byggstart planeras under augusti 2017. En informationsträff kommer att hållas
den 30 augusti kl.18:00 i Vaksala församlingshem. Inbjudan till informationsträffen kommer att skickas
ut separat.
Utbyggnaden av gator och ledningar för både den nya och befintliga bebyggelsen kommer att pågå
under flera år. De befintliga fastigheter som ligger utmed den första delen av ledningsutbyggnaden
kommer att kunna anslutas till allmänt vatten- och spillvattenavlopp under 2018/19. Övrig befintlig
bebyggelse beräknas kunna anslutas etappvis under perioden 2020-2022.
Mer information gällande tidsplan för anslutning av befintlig bebyggelse och information om anslutning
till den allmänna vatten- och spillvattenanläggningen kommer att skickas ut under september månad.
Eventuell störning under byggtiden
För dig som närboende kan byggarbetet innebära viss störning så som buller, byggtrafik och
försämrad framkomlighet.
Uppsala Vatten svarar på frågor om utbyggnaden av vatten och avlopp
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst på telefon 018-727 94 00 vardagar
09.00–12.00 och 12.30–15.00 (lunchstängt 12.00–12.30).
Har du frågor om gator, cykel- och gångvägar, lekplatser eller parker kontaktar du Uppsala kommun
växel 018-727 00 00.
Har du frågor om enskilt avlopp kan du kontakta Miljöförvaltningen på telefonen 018-727 43 04,
måndag–torsdag 9.00–11.00.
Mer information om arbetet i Skölsta och hur detta påverkar dig som boende i området hittar du på vår
hemsida www.uppsalavatten.se.
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