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Infobrev inför semestern 2019
Nu har MR Entreprenad gått på semester och ni kommer att få det lite lugnare i området.
Endast smederna är kvar ytterligare en vecka för att skära ner sponten i Nyhagsvägen.
Pumpstationen är besiktigad och godkänd. Förbindelsepunkten upp mot Brännbacken
kommer att förmedlas relativt omgående efter semestern. Vad som däremot inte är klart
är El och Fiber. Det är inplanerat med start v 37 och färdigt v 44.
El inom Etapp 1;
Krontorpsvägen v 39 – 41, Nyhagsvägen (mot pumpstationen) v 42 - 43.

Inkoppling

När Etapp 1 är besiktigad och klar kommer vi att kunna förmedla förbindelsepunkt för er. I
samband med det kommer också fakturan. Inkoppling kan ske när ni är klara,
vattenmätaren är uppsatt och fakturan är betald, se ytterligare info i länken nedan.
Bifogar en länk med bra information för fastighetsägare. Läs gärna den
https://roslagsvatten.se/osteraker/vatten/30
Inom Etapp 1;
Krontorpsvägen 3-9 kommer att ha LTA-station. Nyhagsvägen 17, 19, 21 och 22 kommer
att anslutas med självfall.
Samrådskartor, inklusive information om LTA vs självfall, kommer att skickas ut i slutet av
augusti. På samrådskartorna kommer det att framgå vilken typ av lösning som gäller för
respektive fastighet.

Tidplan

De tider som angavs i Juni-brevet gäller. Vi kommer inte att rycka sponten i Nyhagsvägen utan
den kommer att sitta kvar men skäras ner. Det arbetet pågår just nu och även i nästa vecka.
From v 32 kommer det att bli sprängning igen. Den här gången i Uttersmyrvägen,
Enebacksvägen och samt i Krontorpsvägen. I krontorpsvägen blir det endast för (för El o
Fiber).
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Brevlådor

Ytterligare 12 brevlådor kommer att sättas upp. Dessa nya brevlådor gäller för boende på
Enebacksvägen. Föreningen kommer själv att sätta upp rätt namn på lådorna. Lådorna sätts
upp tidigt i v 32. Posten är informerad.

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.
(Micke kommer att ha semester tom v 31.)

Vi uppskattar att ni är så överseende med att vi stökar till det i
ert område!

Vi önskar er en väldigt trevlig sommar
Med vänliga hälsningar

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