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Projektet Vattenverk på Aspöja 
 
 

Lägesrapport 1 
 
Tillbakablick 
 

- 29 februari genomfördes informationsmöte om projektet, som samlade ett 30-tal in-
tresserade fastighetsägare. 
 

- Tidpunkten för definitiv anmälan om anslutning till vattenverket gick ut 17 mars. Pro-
jektgruppen ägnade därefter flera dagar åt att analysera vilka fastigheter som anmälts, 
var de ligger och vägen dit.  

 

- 25 mars skickades brev till samtliga fastighetsägare som anmält sin eller sina fastig-

heter. I brevet redovisades aktuell anslutningsavgift på 30 500 kronor, vilken beräkna-
des på 40 anmälda fastigheter. Härutöver finns option på ytterligare tre anslutningar, 
förutsatt att byggnadslov beviljas en av fastighetsägarna på Aspöja. 

 

- Förutom utskickat brev till alla fastighetsägare, fick fastighetsägarna på Lånjö ett sär-
skilt brev. I brevet redovisade projektgruppen att en anmälan om nedläggning av vat-
tenledning i havet ska skickas till Länsstyrelsen i Östergötland. Innan Länsstyrelsen vär-
derat Byalagets anmälan, kan projektering på Lånjö inte påbörjas. 

 

- Samtliga definitivt anmälda hade erbjudits möjlighet att senast 30 mars återta sin an-
mälan. Skälet till erbjudandet baserades på antagandet att någon/några skulle anse att 
anslutningsavgiften blev för hög. Till dags datum, har en enda fastighetsägare begärt 
några dagars betänketid – vilket accepterats av projektgruppen. 

 
Vad händer härnäst? 
Redan nu genomförs en projektering av ledningsnätets dragning, slangdimensioner med 
mera. Nästa steg är att grus och stora maskiner (grävarmaskin, traktor med mera) transpor-
teras till Aspöja. Enligt planen påbörjas i april byggandet av servicebyggnaden där avsalt-
ningsaggregatet ska inrymmas. Om inget oförutsett inträffar, påbörjas nedgrävning av vat-
tenledning i april. 
 
29 april 2020 
I dagarna kommer samtliga berörda fastighetsägare att få en faktura i brevlådan. Den avser 

tidigare beskriven ”handpenning” på 15 000 kronor per anmäld anslutning. Fakturan beta-
las senast onsdag 29 april 2020. 
 
Fortsättning följer……. 
Projektgruppen har för avsikt att återkommande skicka lägesrapporter till berörda fastig-
hetsägare. Hur du frågor, dra dig inte från att ta kontakt med någon i projektgruppen. 
 
Hälsningar från Projektgruppen 
 
Helen Forsman, ordförande Lennart Sandell 
Claes Boman Christer Nithagen 
Magnus Gustafsson Björn Hansson 


