
 
     
 

 1 (2)  

 
   

   

 
 
NODAVA AB  

Box 100, 794 22 Orsa info@nodava.se 

Besök: Parkgatan 4, Orsa www.nodava.se 

Telefon: 020-55 27 00  

  

 

       

Inbjudan till öppet hus gällande utbyggnad av 

kommunalt vatten- och spillvattennät i Utanmyra och 

Lilla Rothagen, Sollerön 

 

Information om öppet hus 
Nodava och Sweco bjuder in till öppet hus för att informera om utbyggnationen av kommunalt 

vatten- och spillvattennät i Utanmyra och Lilla Rothagen på Sollerön.  

Syftet med träffen är att informera om projektet, berätta vad som är på gång och ge er 

fastighetsägare möjlighet att ställa frågor till projektet. 

Mötet kommer att inledas med att representanter från Nodava och Sweco berättar om projektets 

bakgrund, hur tidplanen ser ut, vad som kommer att hända framöver, hur värdering och markavtal 

går till samt kostnader för anslutning. Presentationen kommer att ske kl. 18.00 och pågå i cirka 1 

timme. Därefter kommer representanterna att stanna kvar för att svara på frågor. 

Nodava tar tacksamt emot information om era fastigheter som kan vara av intresse för projektet, 

som exempelvis jordvärmeanläggningar, ledningar och fiber i marken o.dyl. Detta kan ni meddela 

i samband med öppet hus, alternativt mejla information till Therese Carlsson, se kontaktuppgifter 

på nästa sida. 

Under kvällen bjuds det på fika! 

 

Plats och tid  
Datum:  onsdagen den 19:e oktober 

Tid:  från kl. 18 till ca kl. 20 

Plats:  Lärkasalen i Sockenhuset 

Adress:  Badgatu 2, 792 90 Sollerön 

 

 Diarienr. 

 2021/068 

  Brev 

  

Emma Dufbäck Datum 

VA-strateg 2022-09-29 

Tfn: 0250-55 27 41  

emma.dufback@nodava.se Ange mottagare                            
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Mer information 
För frågor gällande öppet hus kan ni höra av er till Emma Dufbäck, se kontaktuppgifter på andra 

sidan.  

För information om projektet kan ni kontakta Therese Carlsson som är uppdragsledare på Sweco: 

tel. 070 87 65 841, mejl: therese.carlsson@sweco.se 

Allmän information om projektet finns att se på Nodavas hemsida: 

Nodava.se/ vatten och avlopp/ pågående projekt 

 

Väl mött! 

 

Hälsningar 

Emma Dufbäck 

VA-strateg på Nodava 
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