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Information ang Entreprenadstart i
Nyhagen
Här kommer lite information ang hur Entreprenaden fortlöper och vad som kommer att
hända den närmaste tiden.
Pumpstationen i Nyhagsvägen och VA-ledningarna upp mot Brännbacken kommer att
driftsättas nu i Juni. Dock kommer inte ledningsnätet i Krontorpsvägen och Nyhagsvägen
att färdigställas nu och anledningen till det är att vi fått en del extra-arbete med spont i
Nyhagsvägen och vid pumpstationen.
Entreprenaden tar semester v 28 – 31 men det kan bli så att PEAB kommer och ’rycker upp
sponten’ någon gång under denna tid.

Vägar

V 32 kommer Entreprenaden att börja i både Uttersmyrvägen och på Enebackvägen. Vi
återkommer med hur det kommer att bli med fibern under tiden. I Uttersmyrvägen
beräknar de med att vara klara ca v 38 medan i Enebackvägen v 42. Enebacksgänget
kommer att under v 35-36 jobba i Nyhagsvägen. Vi behöver få ner den innan vintern och
ev kyla drar in. Vi kommer att prova med vanlig schakt första men om det inte går kommer
det att bli lite mer spontning i Nyhagsvägen under de båda veckorna.
V 39 starta arbetet med Elschakt i Krontorpsvägen.
From v 41 kommer de att tas sig an sista delen av Nyhagsvägen.
Om sponten rycks under semester kommer det att vara utfart via Brännbacken som gäller för
er som bor på Uttersmyrvägen, Krontorpsvägen och slutet av Nyhagsvägen. Om inte så är det
fritt val. Samma gäller som tidigare, framkomlighet före kl 07.30 alla vardagar och efter 16.30
månd- tors samt fredagar from 16.00. Helger ska inget arbete bedrivas.
Allt annat måste överenskommas med Er samfällighetsförening.

Brännbacken larm

Ni som kommer att köra igenom Brännbacken till och från era fastigheter behöver veta att
efter kl 20.00 samt helger är ett larm aktiverat där. Det betyder att man inte kan knalla runt i
området då med mindre än att ni kommer att dra dit ett vaktbolag med de kostnader det för
med sig. Om ni vill kolla hur det ser ut där upp rekommenderar jag att ni gör det under dagtid.
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Brevlådor och informationstavla

Vi kommer att sätta upp fler brevlådor vid uppställningsplatsen vid Singö Gårdsväg. From v
32 kommer även Enebacksvägens boende få hämta posten där. De enda som då
fortfarande får sin post till huset är början på Nyhagsvägen.

Sophämtning

Eftersom det kan bli avstängt en kortare tid i Nyhagsvägen kommer vi att iordningställa en
plats för sopkärl utmed den nya tillfälliga vägen. Några av de befintliga sopkärlen kommer
att flyttas dit. Ni som bor på Krontorpsvägen och Uttersmyrvägen lämnar lämpligast era
sopor där. Ni som bor vid de husen på Nyhagsvägen där scahkt/spont kommer att ske v 3536 kan avgöra själva vilken väg ni tar men det kan bli svårt i någon/några veckor att
komma in med bil på er fastighet.

Berg

I Enebacksvägen vet vi att det kommer att bli en del sprängning. Ni kommer inom kort att bli
kontaktade för en besiktning. På Uttersmyrvägen vet vi inte med säkerhet vart det finns berg
så där kan det bli besiktning med kort varsel om berg dyker upp där vi inte förväntat oss det..
Om ni inte själva har möjlighet att vara hemma är vi tacksamma om ni kan hjälpa till genom
att lämna en nyckel till någon som kan vara med istället.

Fiber / Trådlös uppkoppling

Vi planerar just nu över hur vi kommer att lösa fibern from v 32 för er som bor på
Enebacksvägen och Uttersmyrvägen. Vi återkommer så snart vi är klara.

Anslutning

Ingen anslutning är ännu planerad då vi inte har kommit så långt. Vilket också betyder att
inga fakturor heller är att vänta på några månader. Det kan bli så att det inte blir någon
inkoppling möjligt förrän runt sportlovet 2020.

Driftsättning pumpstationen

Om några veckor kommer vi att driftsätta pumpstationen i Nyhagsvägen. Det påverkar
ingenting för er som bor i Nyhagen ännu men det gör att vi får en mjukstart av den.
Deponin och det som ev kommer från Brännbacken kommer att transporteras bort via
pumpstationen. Vi har fått respit två veckor på den planerade deadlinen 2019-06-30.
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Tider

Resterande etapper har färdigtidpunkt 2020-09-30. MR Entreprenad har jobbat på och
planerar att bli klara till början på februari 2020. Men än kan mycket hända och när tjälen
gått ur marken ska vägarna färdigställas.

Förbindelsepunkter

Vi jobbar med att gå igenom era önskemål om förbindelsepunkter. Några kanske kommer
att bli kontaktade inom kort om vi ser att det inte går att tillmötesgå era önskemål.

Kontakt under entreprenadtiden

Micke önskar att ni i första hand alltid kontaktar honom om ni har några frågor. Han är den
som bäst vet vad som händer och varför. Micke träffar ni på 0707-35 24 48.

Tack för att ni är så hjälpsamma!

Vi önskar er en väldigt trevlig sommar
Med vänliga hälsningar

Mats Andersen (byggledaren) Micke Sjödin (Platschefen) och Marianne Vedin
(Projektledaren)
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