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Information fastighetsägare Tofsö samfällighetsförening
Trosa kommun har nu via konkurrens utsatt upphandling, handlat upp den
leverantör som kan bästa lösning till lägsta pris. Det blev företaget Fann som
vann upphandlingen. www.fann.se
Detta innebär att vi nu kan påbörja projektet. Vi vill inleda med att vara
närvarande på er städdag den 30 september. Representanter från Trosa
kommun och Fann kommer då vara på plats från klockan 14. Man kommer då
att kunna ställa frågor samt se på den aktuella utrustningen.
Bakgrund
Som ni säkert känner till så är bakgrunden den att Länsstyrelsen tidigare har
tagit ett beslut att avloppssystemet på Tofsö skall ligga under kommunalt
huvudmannaskap. Därefter så har man utrett vilket lösning som skulle vara
lämpligast. Detta tog man beslut på tidigare i år i Trosa kommun. Därefter så
påbörjades upphandlingen av leverantör vilket nu är klart.
Genomförande av projektet
Förutom informationen den 30/9 så blir nästa steg att varje fastighetsägare
kommer att kontaktas för att boka en tid för inventering. Detta sker sannolikt
via ett bokningsföretag.
När man sedan inventerar varje fastighet via Fann så kommer man gå igenom
befintlig utrustning för att bedöma status, funktion och ålder. Det vore mycket
bra om var och en har möjlighet att ta fram underlag på respektive befintlig
anläggning som kan styrka ålder och material. Sedan hittar man tillsammans
med fastighetsägaren den bästa lösningen för fastigheten. Man kommer också
att få hjälp med att fylla i serviceanmälan. Därefter så kommer man att få
bestämma en preliminär tid för installationen som sedan kommer att ropas av
senare. När allt detta är klart så kommer Fann att skicka in alla underlag till
Trosa kommun för registrering.
Det finns naturligtvis ett antal frågor som återstår att lösa. För dessa frågor
skall kunna lösas på bästa sätt så kommer några av er som bor permanent att
bli kontaktade för att utföra en prov installation. Vi kommer att börja med den
första prov installationen på Lilla Tofsö tämligen omgående. Sedan räknar vi
med att genomföra ett antal provinstallationer under hösten.
Provinstallationerna skall utvärderas och sedan ligga till grund för att
kommande installationer skall bli så effektiva både med avseende på
genomförande och ekonomi.
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