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Varför får du det här brevet?  

Det här brevet får du som äger en fastighet i Vidja etapp 2A. Huddinge kommun 
och Stockholm Vatten och Avfall förbereder och planerar för utbyggnaden av gator 
och vatten- och avloppsledningsnätet i ditt område.  
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Vad händer nu? 

 Huddinge kommun har upphandlat entreprenören NYAB Mälardalen AB för 
utbyggnaden av gator i Vidja etapp 2A.  
 

 Preliminärt startar arbeten i etapp 2A i mitten av januari 2022. 
 
Etableringsyta 
Vi har tecknat avtal med Vidja vägförening om att få nyttja del av fastigheten Vidja 
1:2 som entreprenören NYAB kan använda som etableringsyta under 
gatuutbyggnaden. Etableringsytan ligger söder om Vidjavägen, vid fotbollsplanen (se 
kartan nedan).  
I första skedet kommer NYAB inom etableringsytan:  
 

 Sätta upp byggstängsel och bodar 

 Fälla träd  

 Utföra stubbrytning  

 Röja sly och buskar 

 Lägga ut krossmaterial  

 Lastbilstransporter till och från etableringsytan 
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Informationsskyltar 
Information kommer att finnas på anslagstavlor som kommer att placeras vid 
postlådorna söder om Helmerdalsvägen. Där kommer det att finnas information om 
gatuutbyggnaden som uppdateras kontinuerligt. 
 
Välkommen till digitalt informationsmöte! 
När: onsdag den 9 februari, klockan 18.00 
Vi planerar att hålla ett digitalt informationsmöte om den kommande utbyggnaden av 
gator, vatten och avlopp inom Vidja etapp 2A.  
På mötet berättar vi övergripande om etapp 2 och vad som händer framöver.  
 
Anmäl dig genom att mejla till gizem.yucel@huddinge.se. Du får då en länk till 
mötet. Skriv "Vidja informationsmöte" i ämnesraden.  
 
Skicka gärna in frågor i förväg. Vi behöver dem senast 1 februari för att kunna 
sammanställa frågor och svar till mötet. Du får också möjlighet att ställa frågor 
under mötet.  
Om du inte har möjlighet att delta kan du ställa din fråga direkt till någon av 
projektledarna per mejl eller telefon. Du hittar kontaktuppgifter nedan.  
 
Vi kommer att sammanställa alla frågor och svar från informationsmötet och 
skicka dem i nästa informationsbrev. 
 
 
Vill du ha information varje vecka? 
Entreprenören NYAB skickar information till boende inom etapp A om det löpande 
arbetet i etapp A.  
Om du vill ha veckovisa utskick via e-post, vänligen skicka din e-postadress till: 
info.vidja@nyabab.se 
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Har du frågor?  

Huddinge kommun  
Gizem Yücel, projektledare, mark- och exploateringssektionen. Besvarar frågor om 
genomförandet av projektet, avtal och platsbesök.  
E-post: gizem.yucel@huddinge.se     
Telefon: 070-77 402 71  
 
Thomas Silén, projektledare, gatuprojektsektionen. Besvarar frågor som rör utbyggnaden 
av gator.  
E-post: Thomas.silen@huddinge.se  
Telefon: 076-133 14 50 
 
Josef Rhawi, projektledare, gatuprojektsektionen. Besvarar frågor som rör utbyggnaden 
av gator. 
E-post: Josef.Rhawi@huddinge.se  
Telefon: 08-535 365 78 
George Tsitsibis, byggledare 
E-post: george.tsitsibis@afry.com 
Telefon: 072-205 78 84 
 
Stockholm Vatten och Avfall 
Christer Axelsson, projektledare Stockholm Vatten och Avfall. Besvarar frågor om VA-
utbyggnaden i Vidja.  
E-post: christer.axelsson@extern.svoa.se  
Telefon: 073-501 2805 
 
Joaquin Aranda, byggledare 
E-post: jaranda@systra.com  
Telefon: 072-239 64 69 
 
Nicklas Danielsson, byggledare 
E-post: ndanielsson@systra.com 
Telefon: 073-536 03 79 
 
NYAB Mälardalen AB 
Fredrik Fällback, platschef 
E-post: fredrik.fallback@nyabab.se  
Telefon: 070-579 11 82 
 
Daniel Kostet, projektingenjör 
E-post: daniel.kostet@nyabab.se  
Telefon: 070-579 11 94 
 
Läs mer på:  
huddinge.se/vidja  
svoa.se/vidja 
 


