Anslutningsprocessen
VA-utredning
Informationsmöten
Projektering
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Upphandling av entreprenörer
Kundsamråd om förbindelsepunkt
Områdesledningar grävs

Koppla in
vatten
och
avlopp

Faktura på anläggningsavgift
Du gräver för VA på din tomt
www.gastrikevatten.se/faktablad

Du ordnar en plats för vattenmätaren och monterar konsol
Beställ tid för besiktning
Ring oss på 020-37 93 00

Gästrike Vatten besiktar och
kopplar in vatten och avlopp

Kontakta oss gärna!
Kundservice 020-37 93 00, info@gastrikevatten.se
Felanmälan, dygnet runt 020-37 93 00

Forsby

Besöksadress: Hamnleden 20, Gävle
www.gastrikevatten.se

november 2016 - mars 2017

Vad händer om jag inte gör
någonting alls i höst?
Anläggningsfakturan kommer att skickas
ut i april 2017 om du inte gör något alls nu.
När du får fakturan har du två år på dig att
ansluta.
Du kommer att få information i god tid om
vad som gäller för dig som vill koppla in
vatten och avlopp i vår.

Gör så här!

1. Fyll i bifogad ”VA-Anmälan” och ange
vem som ska ta emot fakturorna om ni är
flera ägare.
2. Skriv under och skicka tillbaka
– portot är betalt
3. Kontakta vår kundservice när du vill ha
anläggningsfakturan.
4. Hämta din fastighetspumpstation på Ahlsell. Kontaktperson är Robin Eriksson:
robin.eriksson@ahlsell.se/026-15 90 25
5. Utför arbete på din fastighet.
6. Ordna en plats för vattenmätaren, sätt
upp konsol och avstängningsventiler.

Alla får möjlighet
att ansluta
fr o m

november
2016
Läs mer på
www.gastrikevatten.se

7. Boka tid för besiktning och installation,
ring vår kundservice på 020-37 93 00.

anslutning
www.gastrikevatten.se/anslutning

8. Betala anläggningsfakturan innan
besiktningsdagen.

faktablad & checklista
www.gastrikevatten.se/faktablad

9. Vi kopplar in vatten och avlopp direkt
vid besiktningen om din VA-installation
blir godkänd.

boka tid för besiktning
Ring vår kundservice - 020-37 93 00
fastighetspumpstation
www.gastrikevatten.se/
fastighetspumpstation-LTA

