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Varför får jag den här informationen? 
Du får den här informationen för att du äger en fastighet i utvecklingsområdet 
Högmora etapp 2. I området bygger Huddinge kommun ut vägar, el- och 
teleledningar och Stockholm Vatten och Avfall bygger ut vatten- och 
avloppsledningar för att skapa ett hållbart bostadsområde för människor och miljö. 
 
Vad händer nu?  
• Produktionen går enligt tidplan och beräknas bli klart under våren 2019.  
• Vi fortsätter med arbetet att förlägga vatten- och avloppsledningar och nu är 

cirka 85 % av vatten- och avloppsledningarna färdigt. 
• Stockholm Vatten och Avfall har påbörjat funktionskontroller och 

vattenprovtagning inför slutbesiktning. Slutbesiktningen bokas när all projekt-
dokumentation är färdig och insamlad. 

• Vi kompletterar med arbeten för vatten- och avloppsserviser till de fastigheter 
som har tillkommit sent i projektet. 

• Arbetet med vatten- och avloppsledningar på Högmoravägen fortsätter bort 
mot Myrängen. Efter det förläggs även el- och telekablar och gatorna byggs 
upp. 

• Förläggning av el- och telekablar fortsätter. 
• Flera av lokalgatorna byggs upp till färdigt skick. 
 
Bakgrund 
Huddinge kommun tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall bygger ut 
vägar, vatten- och avloppsledningar samt vägar, el- och teleledningar i Högmora. 
Syftet är att ge möjlighet för permanentboende i ett attraktivt läge nära naturen 
och skapa förutsättningar för minskad miljöpåverkan.     

Kontakt 
För frågor om vatten och avlopp kontakta Christer Bergh, byggledare Stockholm 
Vatten och Avfall, christer.bergh@svakab.se eller Björn Carlsson, projektledare 
Stockholm Vatten och Avfall, bjorn.carlsson@svoa.se  
För frågor om gator kontakta Ulf Karlsson, byggledare Huddinge kommun, 
ulf.karlsson@rodatraden.se eller Suzan Lindblom, projektledare, Huddinge 
kommun, suzan.lindblom@huddinge.se   
 
Läs gärna mer på www.huddinge.se/gkhogmora2  
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Helena Liljestrand
Stockholm Vatten och Avfall

Helena Liljestrand
Ta bort projekt. Räcker med dokumentation. 

Helena Liljestrand
Avfall

Bergh, Elin
Fyll i. 

Bergh, Elin
Fyll i.
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