Kragerø kommune
VAR

Til beboere i Fossingveien og Vaterlandsveien.

Informasjonsskriv til berørte parter ifm. VA-rehabilitering tilknyttet Fossingveien mot
Vaterlandsveien

Kragerø kommune skal i midten av august starte rehabilitering av vann og avløps ledningene som går
under Fossingveien og ned stien mot Vaterlandsveien. Arbeidene er en fortsettelse av arbeidet som
har pågått i våres opp mot Helleveien.
Arbeidet vil starte i innkjøringen til Fossingveien 3 og fortsette over tomta hvor det har vært midlertidig
lagring av masser og anleggsbrakke en stund nå. Man vi så begynne lengs sør i arbeidsområdet og
jobbe se opp til midten av traséen og koble sammen anleggene.
Det vil bli behov for å legge provisorisk vanntilførsel til en del abonnenter på sørsiden av
Vaterlandsveien og noen i Vaterlandsveien. De som har behov for provisorisk vanntilførsel vil bli
kontaktet av entreprenørens rørlegger for omkobling før arbeidene starter.
Dersom det skulle komme brunt/grumsete vann under anleggsperioden, tapp vannet til det blir klart
ved første tappested i huset, og fjern silen i krana. Blemmer man dette bør man ta ut silen og rense
den for å opprettholde normal vannforsyning i ettertid.
Kragerø Kommune har engasjert Steintransport AS til rehabiliteringen.

Dersom dere har spørsmål kan disse i arbeidstiden mellom 07:30 – 15:00 rettes til:
Anleggsleder Steintransport:
-

Kenneth Thorsen
Tlf: 986 43 449
Mail: kenneth@steintransport.no

Prosjektleder VA Kragerø kommune:
-

Kenneth Haugholt
Tlf: 909 19 770
Mail: kenneth.haugholt@kragero.kommune.no

Avdelingsleder drift VA Kragerø kommune:
-

Stian Solum-Karlberg
Tlf: 466 22 792
Mail: stian.solum-karlberg@kragero.kommune.no

Henvendelser på telefon utover normal arbeidstid rettes til Kragerø brannvakt på telefon:
35 98 62 60
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Dersom dere har en epost adresse hadde vi satt pris på om denne ble delt med
undertegnede, slik at vi enklere kan få ut informasjon om fremdrift m.m. i prosjektet.
Kommunen anslår at arbeidene vil pågå ut oktober 2021.
Utsnitt av arbeidsområde:

Med vennlig hilsen
Kenneth Haugholt
Prosjektleder Kragerø kommune
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