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Information ang Entreprenadstart i Nyhagen
Här kommer lite uppdatering ang hur Entreprenaden fortlöper och vad som kommer att
hända den närmaste tiden.
Ingen har förstås undgått att se/höra att det inträffade en incident med en lastbil 9
oktober i Nyhagsvägen. Incidenten kommer att anmälas till Arbetsmiljöverket och Miljöoch hälsa. Micke rapporterar att chauffören har klarat sig bra men är lite öm i kroppen.

Driftsättning

Pumpstationen är nu driftsatt. Det betyder att ni som bor på Krontorpsvägen samt den del
av Nyhagsvägen som är inkopplade inom Etapp 1, kommer att få förbindelsepunkt
förmedlad inom två -tre veckor. Ni kommer också att få information om vilken typ av
anslutning er fastighet har fått. För er som ansluter till en FP med tryckspill står
Roslagsvatten för pumpstationen (den kommer att ägas av RV).
Faktura kommer att skickas ut i anslutning till FP-förmedling.
Innan FP är förmedlad är det vanskligt att utföra arbete på egen fastighet. Det ni fått som
förslag i samrådskartan är provisoriskt fram till dess att förbindelsepunkt är förmedlad.
Roslagsvatten har inget juridiskt ansvar för om fastighetsägare gjort arbete på egen
fastighet som vid förmedlingstillfället visar sig inte stämma.

Vägar

Krontorpsvägen

Entreprenören har färdigställt vägområdet för vintern. En syn av vägar ska göras och den gör
vi tillsammans med föreningen.

Uttersmyrvägen

Här håller entreprenören på med att återställa efter den schakt som är utförd och förbereder
vägens återuppbyggnad.

Enebacksvägen

På Enebacksvägen pågår ännu ett par veckor en del schaktarbete.

Nyhagsvägen

Som ni redan sett har de nu börjat i Nyhagsvägen. Det är den sista delen av
Entreprenaden. Det kommer att innebära att ni dagtid behöver anpassa er in-och utfart
beroende på hur långt entreprenören kommit. Ber er att själva hålla kolla på framdriften
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för att försöka avgöra vilken väg ni ska ta för att komma in i området efter uträttade
ärenden dagtid.
I Nyhagsvägen kan det bli en del sprängning och under några perioder även avstängningar,
se Mickes karta nedan.
Micke har ritat in på en karta hur de tänkt sig angående avstängningar. Denna
avstängningen är riktad till blå ljus men den kommer även att vara giltig för er. Notera att
det är en plan.

Brevlådor

För er som bor på Krontorpsvägen och Uttersmyrvägen kommer nu brevlådor återplaceras
och from måndag v42 kommer ni åter att få hämta er post på er gamla plats.
Nyhagsvägens boende, ni som har brevlåda idag på Nyhagsvägen, kommer att få börja
använda postlådorna vid den grusade ytan vid Singö Gårdsväg. För er kan det bli litet omak
då det kan bli en period (någon-några veckor) då ni inte tar er fram med bil den vägen så
att ni kan hämta posten ’på vägen’. Ber er att ha överseende med detta men det går inte
att lösa med posten på ett 100%-igt sätt då entreprenaden över tid kommer att förflytta
sig utmed Nyhagsvägen.

Sopkärl

För er som bor på Krontorpsvägen och Uttersmyrvägen kommer nu sopkärl att
återplaceras och from torsdag v44 kommer ni att kunna lägga ert skräp i kärlen vid er egen
fastighet. Första tömning vid fastighet blir v 46.
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För boende på Nyhagsvägen kommer det att ställas sopkärl även vid utfarten mot
Brännbacken. Detta för att ni inte ska behöva åka runt för att lämna sopor. Ni kan välja att
tömma antingen vid Brännbacksutfarten eller vid Singö-utfarten.

Fiber / Trådlös uppkoppling

Eftersom alla fiberuppkopplingar är lagda med en provisorisk lösning kommer jag att hämta in
de modem som fortfarande finns ute. (Krontorpsvägen).

Tider

Hela entreprenaden 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.

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!

Med vänliga hälsningar

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