
Vår referens Datum Er referens 

NYAB AB  Fastighetsägare Vidja etapp 2A 2022-02-15 

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. 7–10 

Nu är vi på plats och har startat upp med lite förberedande arbeten vid vår 

kommande etableringsyta (Britteviksvägen/Vidjavägen) nedan ser ni hur ytan 

kommer se ut under entreprenadtiden.   

 

 
 

  
Craftor som utför arbeten åt Vattenfall har påbörjat demontering, flytt av befintliga 
luftledningar och kabelskåp, servisledningar mm. Som ligger i vägen för vårt 
kommande arbete.  

 

Skanova kommer även påbörja demontering av sina luftburna telekablar.  
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Kommande arbete under vecka 7–10 
 

Helmerdalsvägen 1 / Helmerdalsvägen 0/800  

- Vägen kommer stängas av för biltrafik, men hållas öppen för gående enl. bifogad 
ritning, omdirigeringsskyltar kommer sättas upp för biltrafiken  

- Trädfällning & röjning längs vägen och inom z-områden 

- Schaktarbeten för väg och VA ledningar  

- Rörläggning av VA ledningar  

- Behöver man åtkomst till sin båt under avstängningen kontaktar man Huddinges 
byggledare för vidare information.  

 

 
Helmerdalsvägen (hela sträckan)  

- Området kommer vara framkomligt bortsett från 0/800  

- Craftor arbeten med befintlig el (inom z-område) 

- Skanova arbeten med befintlig tele (inom z-område) 

- Trädfällning & röjning längs vägen och inom z-områden 

 

 
Vidjavägen 0/240  

- Vägen kommer stängas av enl. bifogad ritning.  

- Craftor arbeten med befintlig el (inom z-område) 

- Skanova arbeten med befintlig tele (inom z-område) 

- Trädfällning & röjning längs vägen och inom z-områden 

- Avtäckning berg (borttagning av vegetation)  

- Förberedelser inför bergsprängning  
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Vidjavägen / Långviksvägen / Britteviksvägen  

- Byggström från nätstationen på långviksvägen till vår etablering kommer 

förläggas på marken.  

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

- Begränsad framkomlighet kan förekomma på dessa sträckor.  

 

Översikt på el-vatten dragning (Etableringen)  
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Översikt framkomlighet vägar under vecka 7–10 
 

 
 
 
Övrigt  
 
Informationsbrevet kommer skickas ut med 2 veckors intervaller på fredagar till en 
början, nästa informationsbrev kommer 4/3. Ev. akuta förändringar kommer skickas ut 
separat om så behövs.    
 
 


