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2016-06-07

Information om Mälarenergis kommande anläggningsarbeten i Munga
Med detta brev vill Mälarenergi informera om nuläget för projekteringen och utbyggnaden av
Mälarenergis vatten- och avloppsanläggning i Munga. Vi vill samtidigt bjuda in till en
informationskväll i Munga den 29 juni.
Upphandling av entreprenör för anläggningsarbetena för ledningsnäten samt pumpstationer för
avloppsvatten i Munga påbörjas under juni 2016. Målet är att förfrågningsunderlaget för arbetena ska läggas
ut under vecka 23 och att anläggningsarbetena ska påbörjas i slutet av september 2016.

Vatten och avlopp
Projektering av vattennät och avloppsnät samt pumpstationer för avloppsvatten och tryckstegringstation för
dricksvatten är i princip klar. En provisorisk central tank för uppsamling av klosettvatten planeras för att
under en period ta hand om klosettvattnet inför projektering av en hygieniseringsanläggning.
Utredning och projektering av reningsanläggningen för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) är påbörjad.
Diskussioner om lokalisering pågår med Mungasjöns samfällighetsförening.

Förnyelse av elnätet
I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp kommer vi passa på att förnya elnätet. Mer Information
kommer att skickas ut under sommar/hösten 2016.

Nytt fibernät
Fibra kommer att samförlägga med kanalisation fram till varje tomt så att vi senare kan ge er möjligheten till
en anslutning. Vi kommer gå ut med mer information efter det att arbetet med samförläggning är slutfört.
I bilaga 1 i föregående brev (daterat 2016-02-23) visades fel placering av tryckstegringsstationen. Ny bilaga
med korrekt föreslagna placeringar av pumpstationer och tryckstegringsstation samt föreslagen placering av
BDT-anläggning och provisorisk central tank för uppsamling av klosettvatten bifogas.

Välkommen på informationskväll 29 juni
Mälarenergi vill passa på att bjuda in er till en informationskväll i Munga den 29 juni mellan kl 16-18:30.
Representanter från Mälarenergi, Mälarenergi Elnät och Fibra kommer till Munga och svarar på era frågor
om projektet. Vi träffas vid boulebanan!
Bilagor
Bilaga 1: Pumpstationer, tank och BDT-anläggning
Med vänliga hälsningar
Mälarenergi AB
Ida Pettersson, Projektledare
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