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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.
Den första installationen av en LTA-station är på plats och driftsatt. Det gick inte helt
smärtfritt men är nu igång. Det handlade om att ventiler var stängda ner mot släppunkten
men inte den vid spolbrunnen i vändplan Krontorpsvägen. Därför har det breddat där men
det är nu löst och spillvattnet går ner till Pumpstationen för vidare transport mot
Margretelunds reningsverk.

Driftsättning och tider

Alla som ingår i Etapp 1 har fått ut era fakturor och har möjlighet att koppla på er under
vissa givna förutsättning. Ni fick med en del information i samband med fakturan om vad
som krävs.
För er som ingår i Etapp 2 blir driftsättning först efter att en godkänd slutbesiktning är
utförd. Där kvarstår en del aktiviteter som inmätningar, besiktning, återställningsarbeten,
asfaltering osv. När MR Entreprenad planerar för asfaltering har jag i nuläget inte
information om. Men entreprenaden har tid på sig fram till 2020-09-30.

När godkänd slutbesiktning är utförd och inga grova anmärkningar finns som kräver
åtgärd, kan vi skicka ut fakturorna till er övriga inom området. Ni kommer att få en
förfallotid på två månader. Samtidigt skickas information ut om vilken typ av förbindelse
respektive fastighet ansluter med.
Efter betalning och uppsättning av konsol till vattenmätare kan ni beställa ut en tekniker
som kommer ut och sätter upp vattenmätaren.
Det finns en del intressant information att läsa på vår hemsida, se bifogade länkar.
https://roslagsvatten.se/osteraker/anslutning-va/707
https://roslagsvatten.se/osteraker/lta/727
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Vägar

VA-Schakten för VA ska vara färdigställd denna vecka. Därefter kommer MR Entreprenad att
schakta för El och Fiber i Nyhagsvägen ca 300 meter. Det arbetet beräknas ta ca 2-3 veckor.

Krontorpsvägen

Syn gjordes tillsammans med vägföreningen 2019-10-31. Åtgärder från synen kommer att
åtgärdas innan asfaltering görs.

Brevlådor och sopkärl

När all schakt för VA är klart kan vi återgå till att använda alla sopkärl och brevlådor vid
respektive fastighet.

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.

Förmedlad FP

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. Förbindelsepunkt förmedlas i
samband med att fakturan skickas ut.

Tack för att ni varit och är så hjälpsamma!
Mats Andersen (byggledaren) Micke Sjödin (Platschefen) och Marianne Vedin
(Projektledaren)
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