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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 bygger ut gator och vatten- och 
avloppsledningsnätet i ditt område.  
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Vad händer nu? 

 
• Arbetet med att färdigställa etableringsytan vid södra delen av Vidjavägen 

pågår. 
 

• Skanova tar ner gamla luftledningar för tele som inte är i bruk.  
  

• Vattenfall flyttar och kopplar om befintligt el-nät.  
 

• NYAB röjer, fäller träd och tar bort stubbar på Vidjavägen och 
Helmerdalsvägen.  
 

• Vi utför besiktningar av fastigheter i samband med sprängning och 
markarbeten. 
 

• Arbetet med vatten och avloppsledningar längs med Helmerdalsvägen, 
Vidjavägen och Rörsångarvägen kommer att pågå under sommaren. 
 

• Bergssprängningarna längs Vidjavägen har slutförts och arbetet med 
vatten och avlopp har påbörjats.  
 

• Fortsatta arbeten med vatten och avlopp, el, tele, belysning från 
Helmerdalsvägen till Näktergalsvägen, samt Vidjavägen. 
 

• Från Helmerdalsvägen till Näktergalsvägen och Vidjavägen fortsätter 
arbetet med vatten och avlopp, el, tele och belysning. 

 
• Under vecka 28–31 kommer det inte att pågå några arbeten (kan 

förekomma enstaka servicearbeten av maskiner på etableringsytan, men 
ingen bullrande verksamhet). 
 
Under sommaren kan du kontakta följande personer för frågor, för datum 
och kontaktuppgifter se sista sidan av brevet: 

Ronny Toma, arbetsledare NYAB 
Fredrik Fällback, platschef NYAB 
George Tsitsibis, byggledare Huddinge kommun (Afry) 
Josef Rhawi, projektledare Huddinge kommun 
 

 
Vad är planerat framöver? 
Postlådesamlingen vid slutet av Helmerdalsvägen kommer att flyttas något för att 
möjliggöra arbeten på vägen.   
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När utbyggnaden av Vidja etapp 2A är klar behöver postlådorna flyttas från 
allmän plats. Kommunen anvisar ingen ny plats. Berörda fastighetsägare och 
Postnord får komma fram till lämplig placering.   
 
Ringsättrabadet och lekplatsen kommer att rustas upp, det är dock ännu inte 
bestämt när det kommer att ske. Nu tar vi fram ett gestaltningsförslag och efter 
sommaren 2022 får du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
 
Dricksvatten 

Vi kommer att säkerställa att ni som har dricksvatten idag fortsätter att ha det 
under utbyggnadens gång. 
 
Kommande information 

• Entreprenören NYAB skickar kontinuerligt ut informationsbrev till boende 
inom etapp A om det löpande arbetet. I det står vilka vägar som stängs av 
under arbetets gång. Brevet finns även på anslagstavlan vid 
Helmerdalsvägen. NYAB har skickat ett informationsbrev inför 
semesterperioden. 
Om du vill ha regelbundna utskick via e-post, vänligen skicka din  
e-postadress till: 
info.vidja@nyabab.se 

 
 
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 (Semester under vecka 30–34) 
 
Josef Rhawi, projektledare, gatuprojektsektionen. Besvarar frågor som rör 
utbyggnaden av gator. 
E-post: Josef.Rhawi@huddinge.se  
Telefon: 08-535 365 78 (Semester under vecka 29–31) 
 
George Tsitsibis, byggledare. Besvarar frågor som rör utbyggnaden av gator. 
E-post: george.tsitsibis@afry.com 
Telefon: 072-205 78 84 (Semester under vecka 27–28) 
 
Stockholm Vatten och Avfall 
Pernilla Höglund, projektledare Stockholm Vatten och Avfall. Besvarar frågor om 
VA-utbyggnaden i Vidja.  
E-post: pernilla.hoglund@extern.svoa.se  
Telefon: 076-313 84 44 
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Joakim Ramsten Blank, besvarar på frågor som rör VA-anslutningar  
E-post: joakim.ramsten.blank@svoa.se 
Telefon: 08-522 137 65 
 
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 
 
Ronny Toma, arbetsledare NYAB 
E-post: ronny.toma@nyabab.se  
Telefon: 070-579 11 16 
 
Vattenfall 
Robin Kristoffersson 
E-post: robin.kristoffersson@vattenfall.com   
Telefon: 070-172 00 96 
 
Skanova 
Caroline Litton 
E-post: caroline.litton@teliacompany.com   
Telefon: 072-520 92 92 
 
 
 
Läs mer på:  
huddinge.se/vidja  
svoa.se/vidja 
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