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Brev till boende i Nyhagen
Vill med detta brev informera om att inom kort kommer VA-entreprenaden i Nyhagen att
starta. Entreprenadföretaget som ni kommer att se i området är Malte Rutberg
Entreprenad AB och eventuella underleverantörer till dem.
Schaktarbetet i Etapp 1 kommer att sträcka sig från pumpstationen (SPU 119) i
Skärgårdsstad och gå längs med Krontorpsvägen ner mot Nyhagsvägen. Där svänger
arbetet in mot vändplan i Nyhagsvägen.

Vägar

Framkomligheten till fastigheterna på Krontorpsvägen, Uttersmyrvägen samt del av
Nyhagsvägen kommer under dagtid att bli mycket begränsad / helt avstängd. Dock ska det
vara full 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.
Naturligtvis kommer detta att innebära olägenhet för er boende men ju snabbare
Entreprenören kan jobba desto kortare störningstid blir det för er. Denna avstängning
dagtid är en avvägning vi gjort tillsammans med er samfällighetsförening.

Brevlådor och informationstavla

Era brevlådor kommer också att behöva flyttas då brevutlämning inte kan ske under dagtid
när gator är avstängda. De kommer att återfinnas på RagnSells fastighet snett emot Singö
Gårdsväg 24. Där kommer även en informationstavla att sättas upp.

Sophämtning

Även er sophantering kommer att påverkas. Det kommer att sättas upp nya sopkärl både
vid Nyhagsvägens vändplan, utmed den tillfälliga vägen, samt också vid samma ställe som
den temporära brevlåde-parkeringen blir, snett emot Singö Gårdsväg 24.
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Berg

I Krontorpsvägen finns en del berg som behöver flyttas för att vi ska komma ner i marken till
det djup vi behöver lägga ledningarna på. Entreprenören kommer att informera på den
anslagstavla som finns på RagnSells fastighet, där även brevlådor och soptunnor kommer att
placeras. Ni kommer även att få lappar i brevlådorna när det finns något att informera om. Vi
från Roslagsvatten kommer också att informera när var har något intressant att komma med.

Fiber / Trådlös uppkoppling

Ni som idag har Fiber installerat kommer att bli kontaktade av Österåkers Stadsnät, Thomas
Molin eller en kollega till honom om hur ni ska få tillgång till Trådlös uppkoppling.

Tider

Denna första Etapp ska vara färdigställd 2019-06-30.
Resterande etapper har färdigtidpunkt 2020-09-30. Då ska det vara asfalterat och klart.

Vi ska naturligtvis göra allt vad vi kan för att vara så lite i vägen som möjligt. Att gräva 2-2,5
meter ner i marken går naturligtvis inte utan att det kommer att märkas.

Ber om er förståelse och ert överseende.
Med vänliga hälsningar
Marianne Vedin
Projektledare
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