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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.
Olyckligtvis har vi haft två breddningar från Pumpstationen. Den första i oktober (flödet
blev för stort när vi kapat lakvattenledningen – mindre motstånd) och den andra i
november (en ventil som var stängd vid byte från tillfällig lösning till permanent ledning).
Båda har varit pga den mänskliga faktorn. Det har endast varit vatten från Deponin
påkopplat. Miljö och hälsa är informerat.

Driftsättning

Nu har ni som ligger inom det vi kallar Etapp 1 fått ut era fakturor. De kom lite senare än
vad jag förutspådde och det berodde på hög belastning på nyanslutning som skapar
fakturorna. Ni fick samtidigt med lite information ang hur ni ska gå tillväga för att få vatten
inkopplat. Det är en del saker som ni behöver göra innan det är klart för inkoppling.
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

Inom Entreprenadområdet kommer Entreprenören att ansvara för snöröjning på samma
villkor som ni haft tidigare. Nyhagsvägen kommer att vara helt öppen och den tillfälliga vägen
stängd.

Krontorpsvägen

Entreprenören har färdigställt vägområdet för vintern. Syn gjordes tillsammans med
vägföreningen 2019-10-31. Några anmärkningar gjordes men jag har ännu inte fått
protokollet.

Uttersmyrvägen och Enebacksvägen

Uttersmyrvägen och Enebacksvägen är båda klara entreprenadmässigt och där väntar
asfaltering till våren.

Nyhagsvägen

Sista delen av Nyhagsvägen är på gång. De kommer att jobba fram till 20 december och tar
därefter lite välförtjänt julledigt. Under den tiden kommer ingen schakt att vara öppen.
Men det kommer att vara ca 250 - 300 meter kvar innan all schakt är klar. De startar igen
den 7 januari. När sista sträckan startar i januari kommer det att bli lite avstängningar igen
under några veckor.
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Brevlådor och sopkärl

Under julledighet återgår all sop- och posthantering till där det var innan entreprenaden
startade.

Tider

Hela entreprenaden har färdigtidpunkt 2020-09-30. MR Entreprenad har jobbat på och
planerar att bli klara mars 2020 med schaktarbetet. Notera att det är en plan mycket kan
hända. När tjälen sedan 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 önskan om en

God Jul och ett Gott Nytt år
Mats Andersen (byggledaren) Micke Sjödin (Platschefen) och Marianne Vedin
(Projektledaren)
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