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Information om utbyggnaden 
av Gladö kvarn 
Varför får du det här brevet?  
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.  

Etappindelning för utbyggnaden av Gladö kvarn. 

Vad händer nu? 
• Nu påbörjas etapp 3. Entreprenören Skanska startar arbetet i full skala 

vecka 32, 2020. Mindre arbeten startar i juli. 
 

•  I samband med arbetet i etapp 3 färdigställer vi busshållplatsen med 
tillhörande stödmur i höjd med Gladövägen 8 (Affärsviken). 
 

• Huddinge kommun har slutfört gatuarbeten och Stockholm Vatten och 
Avfall har slutfört ledningsarbetena för kommunalt vatten- och avlopp i 
etapp 1o2A, 1o2B, 4. 



Gatukostnad  
Byggnationen av gatorna i området bekostas genom en gatukostnadsersättning. 
Det innebär att kostnaderna för gatorna tas ut av de fastigheter som finns i 
anslutning till gatan, fördelningsområdet. När gatorna i alla etapper är färdiga och 
slutbesiktade skickar kommunen en faktura till berörda fastigheter.  
Gatukostnadsutredningen hittar du på huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad  

Anslutningsavgift  
I områden, så som Gladö kvarn, där det finns ett behov av allmänna vattentjänster 
enligt vattentjänstlagen måste alla som har en fastighet betala anläggningsavgift. 
Taxan för avgiften justeras varje år och blir därmed olika för etapper som ansluts 
olika år. Fastighetsägare i etapp 3 kommer att betala sin anläggningsavgift när 
ledningsnätet är utbyggt och godkänt. Du betalar den taxa som gäller när det är 
klart. Du kommer att få mer information i god tid. Läs mer på svoa.se/gladokvarn. 

Information framöver  
Förutom informationsbrev och information på huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad 
kommer det att finnas en informationstavla i korsningen Gladövägen–Lidavägen 
om arbetet i etapp 3. 
Nästa informationsbrev kommer i höst. 
Vi hade planerat att bjuda in till ett informationsmöte i augusti men på grund av 
rådande pandemi kommer det inte att hållas. Vi återkommer om när och hur vi 
håller ett informationstillfälle. 

 

Har du frågor? 
 

Huddinge kommun 

Om du har frågor om pågående entreprenader, tidsplaner och arbeten, vänligen 
kontakta kommunens byggledare: 
 
Marcus Kafle, byggledare, etapp 3  
Telefon: 072-325 37 73, e-post: marcus@jmknordic.se 
 

Om du har andra frågor om gatuutbyggnaden, vänligen kontakta kommunens 
projektledare:  
 
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 

Frågor om anslutning skickas till  
anslutning@svoa.se  
  
 
Läs mer på svoa.se/gladokvarn eller huddinge.se/gladokvarn_utbyggnad  
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