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Information till boende i Nyhagen_2019-03-29
Jag börjar med att be om ursäkt att ni fått så lite information och det kan och ska bli bättre.
Förlåt!
Ni som bor i området ser att MR Entreprenad har börjat att schakta från Skärgårdsstad och går
vidare Krontorpsvägen fram. Krontorpsvägen kommer att ta ca 5-8 veckor till innan de är klara där.

Fiber

Ny matarledning och nytt nät för fiber håller just nu på att byggas.
I övre delen av Krontorpsvägen har Fibern antingen redan kopplats ur eller också är den på väg att
kopplas ur. De fastigheter som blivit utan fiber har fått en Router och ett mobilt abonnemang att
koppla in under tiden. Vi pratar i nuläget om två fastigheter. Om mindre än 1 vecka kommer en ny
provisorisk fiberledning kopplas in för västra sidan av Krontorpsvägen. Österåkers stadsnät kommer
att koppla in fiber igen för de fastigheter som tillfälligt haft mobilt abonnemang på den sidan.
De Routrar som köpts in av Roslagsvatten kommer att flyttas vidare till andra fastigheter där fiber
kopplas ur och ingen provisorisk fiberlösning är möjlig i takt med att entreprenaden framskrider.

Parkering

MR Entreprenad håller på att iordningställa tillfälliga parkeringsplatser i området, främst över
befintliga diken.
Det ska finnas framkomlighet till alla fastigheter utanför byggtiden (dagtid vardagar). Dock kan det
bli problem att svänga in pga att svängradien är begränsad vissa perioder.
Vid problem med framkomlighet, eller om ni har speciella krav på framkomlighet efter arbetstid, ni
ring Micke, 0707 – 35 24 48. Det brukar alltid gå att hitta en lösning. Det finns plåtar att lägga ut om
det skulle behövas.

Soptunnor

.
När det gäller Soptunnor så är de nya tunnorna på den grusade ytan vid Singö Gårdsväg öppna för
er att lämna era sopor i. Urbaser är vidtalade så att de på onsdag kommer att tömma enligt
ordinarie schema så långt det är möjligt. Fastighetsägare på Krontorpsvägen har varit oss
behjälpliga med att dra ner sina tunnor ner till brevlådorna på Krontorpsvägen. Riktar ett speciellt
tack till er för det!
För er som bor på Uttersmyrvägen, Krontorpsvägen samt från Nyhagsvägen 17 och från
Nyhagsvägen 20 och mot vändplan kommer det endast att vara tunnorna på Singö Gårdsväg som
gäller from torsdag 4 April tills ny information kommer.
För övriga gäller att ni får era tunnor tömda utanför ert hus som tidigare och det kommer
förmodligen att vara så till efter sommaren. Jag återkommer om det blir ändring.
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Brevlådor.

För er som har era brevlådor i korsningen Uttersmyrvägen/Krontorpsvägen gäller att ni kommer att,
from v 16, få hämta er post i postlådorna på Singö Gårdsväg. Detta gäller tills ny information om
brevlådor kommer.

Plan för Entrepenaden

Planen i övrigt är att arbete med Pumpstationen startar i bästa fall måndag 1 April alternativ någon
dag senare. Planerat är att det tar ca 3-5 veckor att sätta sänkbrunnen. Överbyggnaden kommer i
början på Maj om det passar för Entreprenören. Om det blir senare styrs det av Entreprenören som
håller kontakt med leverantören.
Allt som rör Etapp 1 (Från Skärgårdsstad, Krontorpsvägen, del av Nyhagsvägen mot vändplan
(ungefär från korsningen Krontorpsvägen och mot vändplan), Pumpstationen, samt schakt upp mot
Brännbacken) ska vara klart 2019-06-30. För er som bor utmed denna sträcka kommer brev ang
anslutning att skickas ut när vi närmar oss den tiden. Påkoppling kommer att vara möjlig from
hösten 2019 för er.
I Uttersmyrvägen kommer vi att prova med styrd borrning. Om vi får någon typ av stillestånd i
Krontorpsvägen eller Nyhagsvägen kan detta arbete komma att påbörjas innan sommaren. Då
placeras en borrigg strax utanför vägbanan i närheten av korsningen Uttersmyrvägen /
Krontorpsvägen.
Övriga vägar i området kommer att påbörjas tidigast i höst och planeras in av entreprenör och
beställare tillsammans.

Störningar i trafiken

Vi kommer i huvudsak att lägga ledningarna i väg vilket kan komma att innebära störningar för er.
Vägar kommer att behöva stängas av då vägarna i området är smala. Entreprenören kommer att
göra små parkeringsfickor utmed vägarna där förbifart kan komma att göras.

El
El kommer att schaktas ned i Krontorpsvägen så snart Entreprenören säkrat att FP upp mot
Brännbacken blir klar i tid. Kan bli juni alternativt efter sommaren.
Passar på att önska er en trevlig helg och på återhörande,
Med vänliga hälsningar
Marianne Vedin, Projektledare
076 13 99 327

