
Information om utbyggnaden av
Gladö kvarn
2020-11-02 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 tidplanen.

• Informationstavlor sätts ut vid korsningarna
Gladövägen-Lidavägen och Barrskogsvägen-
Kärrsjövägen. Där kommer du att hitta aktuell
information om det löpande arbetet.

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. När gatorna i alla etapper
är färdiga och slutbesiktade skickar kommunen en
faktura till berörda fastigheter. 

Anläggningsavgift vatten och avlopp
Anläggningsavgiften i områden, så som Gladö kvarn,
där det finns ett behov av allmänna vattentjänster
enligt vattentjänstlagen måste alla som äger en
fastighet betala anläggningsavgift för vatten och
avlopp. Fastighetsägare i etapp 3 betalar sin
anläggningsavgift när ledningsnätet är utbyggt och
godkänt. Stockholm Vatten och Avfall skickar ut ett
brev till respektive fastighet då utbyggnaden är
färdigställd. Några veckor senare skickas fakturan.

Välkommen till digitalt
informationsmöte!
 

När: Onsdag 2 december, kl. 18-19.30.

På mötet berättar vi övergripande om etapp 3 och vad
som händer framöver. 

Anmäl dig genom att mejla till
daniel.jakobsson@huddinge.se. Du får då en inbjudan
till mötet. Skriv "Gladö informationsmöte" i
ämnesraden.

Skicka gärna in frågor i förväg. Vi behöver dem senast
24 november för att kunna sammanställa frågor och
svar till mötet. Du får också möjlighet att ställa frågor
under mötet.

Om du inte har möjlighet att delta kan du ställa din
fråga direkt till någon av projektledarna per mejl eller
telefon. Du hittar kontaktuppgifter på baksidan.

Vi kommer att sammanställa alla frågor och svar från
mötet och skicka dem i nästa informationsbrev.



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
avloppstjänster.
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

Övriga VA-frågor, vänligen kontakta
Christer Bergh, byggledare, Stockholm
Vatten och Avfall
Telefon: 070-550 99 72

Frågor om anslutning skickas till
anslutning@svoa.se

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


