
Information om utbyggnaden av
Gladö kvarn
2021-03-08. Det här brevet får du som är fastighetsägare i Gladö kvarn, etapp
3. Här informerar Huddinge kommun och Stockholm Vatten och Avfall om vad
som händer i området nu och framåt.

Vad händer nu?
 

• Entreprenören Skanska är i full gång med arbetet
och utbyggnaden följer i nuläget tidplanen. Arbetet
beräknas vara klart 2022-11-30 som avtalat.

• Innan jul skickade vi ut en parkeringsdispens som
började gälla från årskiftet 2020/2021. Om du
behöver fler, eller en ny, finns den att ladda ner
från webbsidan huddinge.se/
gladokvarn_utbyggnad

• Använd de tillfälliga parkeringarna när din gata är
avstängd. När gatan är avstängd är det inte möjligt
att flytta fordonet från fastigheten förrän arbetet är
klart. Om du behöver mer information om tillfällig
parkeringsplats kan du kontakta byggledare
Marcus Kafle. Kontaktuppgifter finns på baksidan
av detta brev.

• På webben hittar du också alla frågor och svar som
ställdes på informationsmötet i december.

• Informationstavlor finns vid korsningen Lidavägen-
Gladövägen och på Barrskogsvägen vid
transformatorstation.

Laddningsplats för elbilar
 

Idag finns fyra platser med laddningsmöjlighet i
”triangeln”, vid korsningen Barrskogsvägen-
Tallbarrsvägen. Vi ser över behovet av
parkeringsplatser för elbilar och laddhybrider
löpande.
Kontakta byggledare Marcus Kafle innan din gata
stängs av om du behöver tillfällig parkering med
laddningsplats under gatuavstängningen.



Vem gör vad?
 

Det är många inblandade aktörer i utbyggnaden av
Gladö kvarn. Här reder vi ut vem som gör vad.

Huddinge kommun bygger nya gator i Gladö kvarn.
Se kontaktuppgifter under rubriken "Har du frågor".

Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vatten- och
avloppsnätet.
Se kontaktuppgifter under rubriken "Har du frågor".

Skanska utför arbetet med gator och vattentjänster
på uppdrag av Huddinge kommun och Stockholm
Vatten och Avfall.
Kontaktperson: Per Danielsson
E-post: per.b.danielsson@skanska.se

Vattenfall bygger ut elnätet.
Kontaktperson: Magnus Bergström
E-post: magnus.bergstrom@vattenfall.com

Skanova bygger ut fiber.
Kontaktperson: Andreas Holmberg
E-post: andreas.holmberg@skanova.se

Har du frågor?
 

Huddinge kommun
Om du har frågor om pågående
entreprenader, tidplaner och arbeten,
vänligen kontakta:

Marcus Kafle, byggledare, etapp 3
Telefon: 072-325 37 73
E-post: marcus@jmknordic.se

Om du har andra frågor om
gatuutbyggnaden, vänligen kontakta:

Leif Nilsson, projektledare etapp 3
Telefon: 08-535 365 59
E-post: leif.nilsson1@huddinge.se

Stockholm Vatten och Avfall
Om du har frågor om utbyggnad av
kommunalt vatten- och avlopp, vänligen
kontakta:

Johanna Cedergren, projektledare,
Stockholm Vatten och Avfall
Telefon: 08-522 124 22

Om du har frågor om entreprenaden eller
det praktiska, vänligen kontakta
Christer Bergh, byggledare, Stockholm
Vatten och Avfall
Telefon: 070-550 99 72

Frågor om avgifter skickas till
anslutning@svoa.se

Läs mer på webben
svoa.se/gladokvarn
huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad


