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Hej Anders!

 

Tack för att du meddelade oss om ditt blogginlägg! Jag ska försöka sortera ut lite fakta kring VA SYDs 

inblandning.

 

•         Den första bilden bör vara tagen längs Lundavägen och vårt arbete där gällde en akut läcka på en
vattenledning. Grävtillstånd ansökt hos Gatukontoret Malmö stad med diarienummer TN GRAV-
2013-01579, ärendenummer 21238 och ansökan godkändes. Grävtillståndet för denna läcka söktes 
den 11/11 i anslutning till arbetets utförande, alternativt i efterhand. Läckan på Lundavägen 
åtgärdades och hålet fylldes igen den 12/11.

 

•         På den andra bilden kan jag inte riktigt se skylten och därför inte kommentera.

 

•         Tredje bilden är en grävning som ännu inte helt återställts. Här kan jag inte avgöra om det är VA 
SYD som utfört arbetet. 

 

När det gäller att laga läckor på ledningsnätet innebär det akuta situationer som oftast åtgärdas inom några 

timmar. Generellt gäller att VA SYD har tillstånd hos Gatukontoret att hantera läckor på ledningsnätet på 

detta sätt. Alla arbeten vi utför i gatan ska anmälas till Gatukontoret, vidare följer vi gängse regler och 

rutiner för hur vägavstängningar skall upprättas inom Malmö Stad. Medför sådan avstängning att cyklister 

tvingas att avvika från cykelbanan är det troligtvis för att vi bedömer att det är en större risk att köra på 

cykelbanan. Vi strävar efter att informera berörda på ett bra sätt.

 

Ansvarsfördelningen är att VA SYD åtgärdar akuta läckor och efter arbetet är utfört ser till att det går att 

komma fram, att återställa gatan i ursprungsskick ingår däremot i ett avtal med Malmö Stads 

Serviceförvaltning och Kommunteknik. I avtalet finns stipulerade tider för återställning av grävlagningar.

 

Det är tråkigt när vi stör i gatan, men vi försöker att arbeta så fort och säkert som möjligt för att säkra att det

finns vatten i kranen. Vi kan självklart alltid bli bättre, och vi fortsätter vårt förbättringsarbete!

 

Med vänlig hälsning,

VA SYD


