
Vår referens Datum Er referens 

NYAB AB  Fastighetsägare Vidja etapp 2A 2022-03-04 

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 

f 

¨  

 

 
 

Läget i stort: 

Informationsbrev inför v. 10–12 

Vi kan meddela att Vattenfall och Skanova nu är klara med omkopplingen och 

rivningen av den befintliga el, tele ledningarna längs Helmerdalsvägen.  

Dom kommer nu fortsätta längs Långviksvägen med omkopplingen och rivningen.  

 

Vi kommer anlägga en tillfällig väg mellan Långviksvägen och Vidjavägen som 

kommer kunna nyttjas from måndag 7/3. Så ni som bor på Långviksvägen har två 

möjligheter att ta er in och ut med bilarna. Då det kan komma att stå lastbilar och 

grävmaskiner som arbetar med den befintliga el-tele ledningarna. Tillfällig väg enl. 

bild nedan.  

 

 
 

Trädfällarna har ris och stockar kvar längs Helmerdalsvägen som tas bort. Beräknas 

vara klart under kommande vecka.  

 

Sen inväntar vi Inkoppling av vårt byggvatten på Vidjavägen hoppas även denna 

anslutning blir klar under kommande vecka så vi kan stänga ingen schakten och 

göra vägen fullt framkomlig igen.  
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Kommande arbete under vecka 10–12 
 

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  

- Trädfällarna har ris och stockar kvar att hämta under vecka 10  

 
Vidjavägen 0/240  

- Vägen kommer stängas av enl. bifogad ritning.  

- Trädfällning & röjning längs vägen och inom z-områden 

- Avtäckning berg (borttagning av vegetation)  

- Förberedelser inför bergsprängning  

- Sprängning planerad ca: vecka 12–13 på sträckan enl. bild nedan  
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Vidjavägen / Långviksvägen / Britteviksvägen  

- Byggström från nätstationen på långviksvägen till vår etablering är klar och 

inkopplad. 

- Byggvatten från Vidjavägen till vår etablering kommer förläggas i diket, 

förläggningen av ledningen är klar. Kvarstår bara inkopplingen vid vår öppna 

schakt på Vidjavägen. Tyvärr måste vi invänta avropstider på 10 dagar från 

att schakten är öppen. Innan inkoppling får ske. (om ni undrar varför vi inte 

arbetar där om dagarna nu) 

 

- Begränsad framkomlighet kan förekomma förbi schaktgropen.  
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Översikt framkomlighet vägar under vecka 10–12 
 

 
 
 
 
Övrigt  
 

- Vi vill tacka för ett varmt välkomnade i området under våra första veckor, och 

er tålmodighet när vi under kortare stunder behövt blockera vägen. Jag har 

även informerat all min personal att vara extra uppmärksamma mellan tiderna 

07–08 då jag vet att alla ska iväg till arbeten, skjutsa till skolor mm. 


