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Informationsbrev 8, fredag v.41
Läget i stort:
Påbörjade arbeten för två långhålsborrningar (dagvattenledningar) mellan
Lidavägen och Granåsvägens båda ändar. Trädfällning pågår på Lidavägen och
kommer pågå nästa vecka 42. Begränsad framkomlighet kommer att uppstå på
grund av schaktarbeten under kommande veckor på Lidavägen, berörd sträcka är
vägområdet jäms hästhagarna mot Gladö Ridsällskap, om möjligt välj annan väg.
Trafikomläggning på Barrskogsvägen kommer att ske. För övrigt fortlöper arbetet
enligt den skedesplan som är kommunicerad.
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 kommer att
stängas för trafik på tisdag förmiddag. Utfart från Granåsvägen sker via arbetsgatan
och Tallbarrsvägen. Vänligen sänk hastigheten.
Pålvägen: Öppen för passage (beakta arbeten på Lidavägen jäms hästhagarna med
begränsad framkomlighet)
Lidavägen: Begränsad framkomlighet längs med hästhagarna där schakt pågår, om
möjligt välj Gladövägen.
Granåsvägen: Röjning och schakt för VA i båda ändarna.
Tallbarrsvägen: Öppen för trafik och kommer att utgöra utfart från Granåsvägen
med anslutning arbetsgata.
Kärrsjövägen: Inga framkomlighetsbegränsade arbeten kommer att bedrivas. Vi
ber samtliga trafikanter att sänka hastigheter.
Björklövsvägen: Inga framkomlighetsbegränsade arbeten kommer at bedrivas
Össjövägen: Inga framkomlighetsbegränsande arbeten kommer att bedrivas.
Beakta arbeten på Lidavägen.
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

