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Byaombud Katarina Westerlund
C/o Företagshuset Dynamo
Närpesvägen 2, 64200 Närpes
Tel: 050-3132769
E:mail: katarina.westerlund@osterbotten.fi

Svenska Österbottens Byar r.f.
Närpes den 23 februari 2006

Hej alla kommuner i Österbotten!
Nu kommer Svenska Österbottens Byar r.f. att stå till tjänst som konsult i
avloppsfrågor.

Under Vertti – projektet har byaombudet utvecklat en stor kompetens
kring hur avloppsvattenfrågan kan lösas på landsbygden. Detta
projekt pågick under ett års tid och har nu avslutats, vilket är
beklagligt, eftersom efterfrågan på liknande information bara ökar.
SÖB har utvecklat ett informationspaket innehållande föreläsningoch rådgivning, anpassat för byasamhällen och enskilda hushåll om
avloppsvattnets reningskrav enligt den nya förordningen.
Nu vill vi vända oss till kommuner och föreningar för att erbjuda
denna tjänst för fortsatt information. Vi jobbar med
byautvecklingsfrågor och däri ligger intresset att hjälpa byarna att
utvecklas på alla plan, då vi har den kompetens som behövs för den
ovannämnda stora infrastrukturförändringen.

Paketet innehåller följande, (kan ändras enligt behov):
-

vilka lagar och förordningar som gäller för avloppsvattenhanteringen
vilka kraven är och vilka stödmöjligheter som finns
hur planeringen skall skötas och av vem (i den kommun det är frågan
om)
översikt av de tekniska lösningsmöjligheterna
söb kan ordna med arrangemangen kring för att ordna en träff i någon
by eller stadsdel.
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Material som tillhandahålls på mötet (exemplar för kopiering)
- material på basen av föreläsningen
- lista över godkända planerare
- broschyrer från centrala tillverkare av utrustning och
tjänsteproducenter (för utdelning)
Om den som köper tjänsten så önskar kan också ingå att en av de
godkända planerarna samt företag som säljer utrustning inbjuds att
delta med föreläsning eller dylikt.

Tillägg
Studiebesök till i driftvarande reningsanläggning arrangeras av
byaombudet. Dessa skräddarsys enligt kundens önskemål och priset
varierar efter arbetsinsatsen.

Tag kontakt med byaombudet på SÖB, Katarina per telefon eller mail
för mer information och skräddarsydda paket för ett tillfälle eller
flera gånger.
katarina.westerlund@osterbotten.fi
tel: 050-31 32 769

Med vänlig hälsning

Katarina
byaombud

