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Information om utbyggnad av Va-anläggning i Kövlinge
Arbetet med planering av va-anläggning i Kövlinge pågår.
1. Arkeologisk förundersökning
2. Svenska Stadsnät i Laholm
3. Informationsmöte

1. Arkeologisk förundersökning
Laholmsbuktens VA vill informera om att arkeologisk förundersökning kommer att
utföras några dagar under vecka 22-24. Arbetet kommer att utföras av Kulturmiljö
Halland. Kontaktperson Mats Nilsson tfn 070-440 38 03.
Genomförande arkeologisk utredning
Förundersökningen kommer att genomföras genom att schakt tas upp inom
förundersökningsytan (inom område 1 och 2) med hjälp av en traktorgrävare. Schakten placeras
i relevant relation till schakten från utredningen i syfte att utvinna maximal kunskap, t.ex.
identifierandet av strukturer och att skapa ett underlag för att bedöma mängden anläggningar.
Schaktningen görs med släntskopa, vanligen cirka 1,5 m bred, bitvis med dubbel skopbredd i
syfte att identifiera exempelvis hus. Matjorden tas bort och underliggande strukturer blottas.
Alla schakt som tas upp, alla anläggningar, lager och strukturer samt prover och relevanta fynd
mäts in digitalt med GPS. Metalldetektering kommer att genomföras av Kulturmiljö Hallands
arkeologer i de schakt som tas upp, främst inom det område där graven påträffades vid
utredningen i område 1. Mer information finns på vår hemsida: www. lbva.se
Resultatet ska kunna ligga till grund dels för länsstyrelsens bedömning av behovet av ytterligare
beslut dels för Laholmsbuktens VAs vidare planering.
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2. Svenska Stadsnät Laholm
Svenska stadsnät Laholm har tackat nej till samförläggning i samband med vautbyggnad.

3. Informationsmöte
Laholmsbuktens VA bjuder in till informationsmöte angående va-utbyggnaden i
Kövlinge. På mötet kommer vi att informera om utbyggnaden, kostnader, tider och det
kommer att finnas möjlighet för er att ställa frågor.
Tisdagen den 9 juni kl 18.00 på Stadshuset i Laholm.

Med vänlig hälsning
Laholmsbuktens VA

Carina Henriksson, VA-ingenjör
Tfn: 035-13 77 98
E-post: carina.henriksson@halmstad.se
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