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NYAB MÄLARDALEN AB           2022-04-08                          Fastighetsägare Vidja etapp 2A 
 

Om du har frågor om pågående entreprenader, tidsplaner och arbeten, vänligen kontakta kommunens byggledare: 
George Tsitsibis 010 505 43 24 
Om du har andra frågor om gatuutbyggnaden, vänligen kontakta kommunens projektledare: Josef Rhawi 08 535 36 578 
 
Om du har frågor om utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp, vänligen kontakta SVOAs byggledare: Niklas Danielsson 010 685 06 94 
Frågor om VA-taxa och anslutning skickas till anslutning@svoa.se 
 
Kontaktperson Skanova (Fiber) : Arne Lindholm 070 55 66 299 
Kontaktperson Vattenfall El distribution (Elnät) : Mathias Söderlund 070 34 22 744 

 

Informationsbrev inför v. 15–17 

 

Läget i stort:  

Förläggning av VA ledningar har kommit i gång på Helmerdalsvägen sträcka 0/800  

Längst ner på Vidjavägen 0/240 har vi nu lastat ut allt berg som hitintills sprängts, nu börjar vi 

med VA schakterna och fortsatt sprängning för dessa ledningar. Vidjavägen 0/700-0/800 pågår 

VA förläggning ner mot Rörsångarvägen.  Skanova har nu raserat hela det gamla telenätet i 

området. Craftor är snart klara på Helmerdalsvägen och kommer sen påbörja flytt/rasering längs 

Långviksvägen. 

 
Kommande arbete under vecka 15–17 
 

Helmerdalsvägen 1 / Helmerdalsvägen 0/800  

- Fortsatta Schaktarbeten för väg och VA ledningar  

- Förläggning VA ledningar  
- Behöver man åtkoms till sin båt under avstängningen kontaktar man Huddinges byggledare för 

vidare information.  

 
Helmerdalsvägen (hela sträckan)  

- Området kommer vara framkomligt bortsätt från 0/800  

 
Vidjavägen 0-0/240  

- Vägen kommer stängas av enl. bifogad ritning.  

- Avtäckning berg samt fortsatt sprängning  

- bergsprängning kommer bli förlängd med tanke på nya serviser och flyttar. Osäkert i tid 

men prel. Fram till vecka 20 kommer bergsprängning pågå längs sträckan 0–0/100 
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Vidjavägen / Långviksvägen / Britteviksvägen  

- Craftor kommer påbörja sina arbeten längs Långviksvägen för att sen fortsätta med 

Vidjavägen och avsluta med Britteviksvägen innan dom går in på resterande vägar.  

 
 
Översikt framkomlighet vägar under vecka 15–17 
 

 
 
Övrigt  
Vecka 15 slutar vi 13:00 på torsdagen, fredag stängt  
Vecka 16 måndag stängt  

 

Larm – Jour nummer  
 -Räddningstjänst, Brandförsvar, Ambulans 112 kundcenter@sosalarm.se 
 -Vattenfall 020 82 58 58 
 -Stockholm Vatten 08-522 120 00 


