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Varför får du den här informationen?  
Det här brevet får du som äger en fastighet i Vidja. Huddinge kommun och 

Stockholm Vatten och Avfall förbereder och planerar för utbyggnaden av gator 

och vatten- och avloppsledningsnätet i ditt område.  

 

Vad händer nu?  
• Projektering, det vill säga utredningar och förberedelser inför 

utbyggnaden, av gatorna pågår i alla tre etapperna (A-C). Projekteringen 

för etapp B-C beräknas preliminärt vara klart 2022 och då kan en 

entreprenör preliminärt vara på plats i etapp B-C 2023.  

• Byggnationen kommer att påbörjas i etapp 2A först. Entreprenaden 

beräknas starta under 2020. Både gator och vatten och avlopp beräknas 

vara klart under 2024. Tidsplanen har förskjutits på grund av att 

detaljprojekteringen är mer komplicerad och det är ett omfattande arbete 

att bygga den tekniskt bästa lösningen samtidigt som vi försöker minimera 

framtida störningar. Tidsplanen är därför preliminär. 

• Under utbyggnaden kommer även du som bor i etapp B och C påverkas av 

arbetena i etapp A. Byggtrafik kommer att trafikera området och vissa 

vägar kan komma att stängas av tillfälligt. Den framtida entreprenören ska 

ta fram en plan för hur trafiken ska dirigeras under tiden. Innan 

byggnationen startar kommer du att bjudas in till ett informationsmöte.  

 

Tidsplan 
Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall ser över etappindelningen. 

Mer information om den och en preliminär tidsplan kommer.  



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  

 

Martin Tran, projektledare, gatuprojektsektionen. Besvarar frågor som rör 

utbyggnaden av gator.  

E-post: martin.tran@huddinge.se  

Telefon: 08-535 365 52 

 
Stockholm Vatten och Avfall 

Christer Axelsson, projektledare Stockholm Vatten och Avfall. Besvara frågor 

kring VA-utbyggnaden i Vidja.  

E-post: christer.axelsson@extern.svoa.se 

Telefon: 010-615 65 13 

 

Anslutningsfrågor avseende vatten och avlopp, ex. taxefrågor skickas till: 

anslutning@svoa.se 

 

Läs mer på: huddinge.se/vidja (letar du efter gatukostnadsutredningen? Den 

hittar du längst ned på webbsidan).  
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