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Er referens

Fastighetsägare etapp3

Informationsbrev 10, fredag v.43
Läget i stort:
Start för arbeten med två långhålsborrningar (dagvattenledningar) mellan Tallbarrsvägen och
Gladövägen. Trädfällning samt förberedande schaktarbeten fortlöper på Lidavägen och kommer
pågå nästa vecka 44. Lidavägen är avstängd mellan Össjövägen och Naturreservatets parkering,
samt begränsad framkomlighet mellan cirkulation Nyboviksvägen och Pålvägen. För övrigt
fortlöper arbetet enligt den skedesplan som är kommunicerad.
Det börjar bli mörkare nu och vi har svårt att upptäcka Er när ni inte bär reflex eller varsel.
Vi delar gärna ut barnvästar till er som behöver som kan hämtas på Skanskas etablering.

Vad händer just nu och närmsta veckan:
Barrskogsvägen: Vägen är avstängd från korsningen Gladövägen till korsningen
Tallbarrsvägen, schakt för VA pågår. Välj infart Björklövsvägen enligt tidigare direktiv.
Sträckan mellan korsningen Tallbarrsvägen och Granåsvägen är stängd för trafik där
sprängningsarbeten pågår. Utfart från Granåsvägen sker via arbetsgatan och
Tallbarrsvägen. Vänligen sänk hastigheten.
Pålvägen: Öppen för passage, beakta ökat trafikflöde på grund av omledning av trafik från
Lidavägen.
Lidavägen: Väg avstängd mellan Össjövägen och Naturreservatets parkering där
schaktarbeten kommer att pågå.
Granåsvägen: Sprängningsarbeten för VA i västra delen pågår. Trafiken läggs över under
veckan till utfart över Barrskogsvägen efter att Barrskogsvägen gjorts farbar. Från
Barrskogsvägen mot arbetsgatan kommer vägen att stängas succesivt för trafik under
kommande veckor.
Tallbarrsvägen: Öppen för trafik och kommer att utgöra utfart från Granåsvägen med
anslutning arbetsgata. Stigen mot Gladövägen kommer ha begränsad framkomlighet,
vi arbetar med en lösning för att tillse en säker framkomlighet.
Kärrsjövägen: Inga framkomlighetsbegränsade arbeten kommer att bedrivas. Vi ber
samtliga trafikanter att sänka hastigheter.
Björklövsvägen: Inga framkomlighetsbegränsade arbeten kommer at bedrivas

Össjövägen: In- och utfart sker via Lidavägen-Gladövägen förbi Skanskas
etablering.
Om du har frågor om pågående entreprenader, tidsplaner och arbeten, vänligen kontakta kommunens
byggledare:
Marcus Kafle, 072-325 37 73, marcus@jmknordic.se
Om du har andra frågor om gatuutbyggnaden, vänligen kontakta kommunens projektledare:
Leif Nilsson, 08-535 365 59, leif.nilsson1@huddinge.se
Om du har frågor om utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp, vänligen kontakta SVOAs projektledare:
Johanna Cedergren, 08-522 124 22
Frågor om VA-taxa och anslutning skickas till anslutning@svoa.se
Kontaktperson Skanova (Fiber) : Andreas Holmberg, 070-379 19 22, andreas.holmberg@skanova.se
Kontaktperson Vattenfall (Elnät) : Magnus Bergström, 070-999 70 51, magnus.bergstrom@vattenfall.com

