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Information
från VA-enheten
Nya taxor 2013.
Kommunfullmäktige i Simrishamns kommun har beslutat
att höja VA-taxan för att bl.a. möta det växande underhållsbehovet.
Ny avgifter fr.o.m. 1 januari 2013
Brukningsavgift
Fasta avgift +7,5 %
Rörlig avgift +7,5 %

Sveriges bästa matnyheter
finns säkert på Österlen!
Från och med första januari vill Jordbruksverket publicera en god mat-, dryckes- eller
måltidsnyhet om dagen, året om. Hela 365 goda matnyheter ska det bli! Nu behöver man
din hjälp med att hitta alla dessa nyheter!
Har du en nyhet som du vill att Jordbruksverket hjälper dig att sprida? Det kan handla
om nya samarbeten, nya metoder, nya råvaror, nya företagsidéer, nya konsumtionsmönster,
nya trender, ny forskning, nya typer av evenemang, ny lagstiftning eller nya diskussioner.
Allt som gör att Sverige utvecklas som mat-, dryckes- och måltidsland. De bästa nyheterna
publiceras på matlandet.se och förmedlas sedan vidare till tidningar och andra medier.
Visst finns det massor av goda och fantastiska matnyheter att tipsa om som kommer från
Österlen! Tveka därför inte att tipsa Jordbruksverket om alla dessa nyheter och under hela
det kommande året! Tipsa på 365@matlandet.se.

Ny avgift fr.o.m. 1 februari 2013
Anläggningsavgift + 5%
Med detta ekonomiska tillskott kommer VA-enheten få
möjlighet att renovera det befintliga ledningsnätet. Det är
en av förutsättningarna för säkrare leveranser av vatten
samt för att minska inläckaget i gamla och otäta avloppsledningar. Detta inläckage medför en hårdare belastning
på våra reningsverk vid större regnmängder eller vid snösmältningar och det vi vill minimera genom att renovera
ledningarna.
Nya vattenledningar och vattentäkter kommer att behövas
tas i bruk för att säkerställa behovet av dricksvatten i hela
kommunen, även under högsäsong och vid torra somrar.
Våra befintliga anläggningar (vattenverk, reningsverk
och pumpstationer) kommer nu att uppdateras och optimeras i en snabbare takt än vad som tidigare var möjligt. Även
säkerheten kring våra verk kommer att uppdateras och förfinas med dessa nya medel.

Kontakt samhällsbyggnad är samhällsbyggnadsförvaltningens
reception och ansikte utåt. Via ett telefonnummer får hjälp
med dina frågor som rör verksamheten. Du hittar ”Kontakten”
på Björkegrenska gården, Storgatan 22 i Simrishamn.
Telefontider: måndag–fredag kl. 9–15. För frågor gällande
specifika bygglovsfrågor: måndag–fredag kl. 10–12.
Telefon: 0414-81 92 00, fax: 0414-81 97 01, e-post:
samhallsbyggnad@simrishamn.se.

Gott Nytt År!
Riv ut och spara

Kontakt
samhällsbyggnad

