
 

 
 
 
 

 

 

Aktiebolaget Södermännen 
Vägmästarvägen 7 
635 02 Eskilstuna 

Tel: +46(0)16–123 500 
info@sodermannen.se 
Org.nr. 556853–4563 

INFOBREV Dokumentnummer 
- 

Sida/Sidor 
Sidan 1 av 3 

 
Teknikområde 

Mark 
Handläggare 

Johan  Iwerbo 
Projekt 

30648 Fornbo  
 

Datum 

2021-04-08 
Uppdragsnummer 

30648 
Status 

BYGGNATION 
Ändringsdatum Bet. 
 

 

 

Infobrev angående Nybyggnation av Vatten och avlopp till 
Fornbo. 
 
AB Södermännen har fått i uppdrag att bygga nytt vatten och avloppsnät till Fornbo av Sörmland 
Vatten och Avfall AB. Vi vill informera er om vår närvaro i området.  
Mer information om AB Södermännen hittar ni på www.sodermannen.se 
 

Beskrivning av projektet 
Vi bifogar en ritning hur det är tänkt att vi ska arbeta på dom olika sträckorna, dock kan det ändras om 
det uppkommer berg osv. Ritningar på sträckorna finns på sida 2. 
Vi kommer att sätta upp infotavla med markeringar på en stor karta över området som visar var vi 
jobbar och vart tillfälliga vägar finns. Informationen är även tänkt att läggas ut på föreningens 
hemsida/Facebook eller liknande. 
Skyltar och orange omledningspilar visar er hur ni kan åka om ordinarie väg är avstängd. 
 

Lag A Gul 
 

Hannäsvägen start V 14 Sträcka 1 
Sprängning av berg är planerat att utföras V 15 och framåt. 
 

Lag B Blå 
 

Fårtickavägen Planerad start V15. Sträcka 1 
 

Lag C Röd Musseronvägen planerad start V 18 Sträcka 1 
 

Arbetstider 
Vi har normala arbetstider vardagar 06.30 – 18.00. Vid kritiska moment vilka kan störa er kan vi 
behöva förändra arbetstiderna, vi informerar er då innan. 
 

Trafik 
Hannäsvägen Vi börjar uppe vid vändzonen på Hannesvägen och arbetar oss ner till 

pumpstationen som ska byggas vid infarten till badet. 
Vi kommer att bygga en provisorisk väg från kurvan ner mot Karljohanvägen. 
Från vändplanen till kurvan finns det ingen möjlighet till omledning av trafiken, 
vägavsnittet kommer delvis vara avstängt (1) 
 

Fårtickavägen 
 

Vägen kommer delvis vara avstängd då det inte finns någon möjlighet till 
omledning (1). 
 

Musseronvägen Provisorisk väg mellan Musseronvägen och Bläcksvampsvägen kommer att 
anläggas, vi ska även gräva vatten och avlopp på den sträckan.  
Vägavsnitt innanför korsningen på Musseronvägen kommer delvis vara 
avstängda (1). 
 

Förklaring (1) Det kommer att vara trångt och besvärligt att med bil komma förbi arbetsplatsen. Vi ser till att 
gångtrafik och utryckningsfordon kan passera. Det kommer skyltas och delvis anordnas 
parkeringsplatser till er som ej kommer in till eran fastighet. Vi uppskattar om ni i samråd med 
era grannar kan parkera på fastigheter i närheten när man själv inte är på plats eller har stor 
uppställningsyta.  
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Information sprängning av berg 
Vi kommer sporadisk spränga berg i området och försöker informera er innan vi utför sådana arbeten, 
men då vi ej vet vart berget är kan detta arbete ske med kort varsel. Är de någon som är extra känslig 
eller har tex skotträdda hundar och önskar ha extra förhandinfo när vi spränger precis utanför er 
fastighet så meddela våran arbetsledning. 
Lite praktisk information 
Vid sprängningar kommer personalen vakta området så att ingen befinner sig inom riskområdet. 
Innan sprängning sker flera korta ljudsignaler (tut-tut-tut-tut-ljud). Efter sprängningen när faran är över 
sker en lång ljudsignal (tuuuuuuut). 
 

Befintliga ledningar 
Vattenledningar 
Vi har fått kartunderlag från föreningen på läget för era befintliga vattenledningar. Trots detta kommer 
vi säkerligen råka gräva av någon ledning. Vi kommer ha material på plats för snabb åtgärd med att 
laga dem. 
 
Fiberledningar 
Vi kommer gräva kring befintliga fiberledningar. Dessa kommer märkas ut av fiberägaren. Tyvärr har 
vi erfarenheter att de inte ligger på utsatt läge. Fiber kan vi inte laga själva, utan vid en sådan 
kabelskada anmäler vi det till ledningsägaren för reparation. Det vore bra att även ni som kunder 
anmäler avbrottet hos er fiberleverantör för snabbare reparation.  
 
Som förebyggande åtgärd har vi tänkt att, om ni vill och har möjlighet, kan markera vart just eran 
fiberanslutning går vid era fastigheter. Detta för att vi ska få en samlad bild av vart  
fiberledningen ligger och undvika skador på den.  
 
Markeringspinnar (platta, ca 40cm långa) finns att hämta på våran etablering 
i korsningen Fornbovägen/Champinjonvägen.  
 
 

 
Kontaktvägar 
Vid funderingar är ni välkomna att kontakta oss på 016-12 35 00 eller via mail nedan: 
Vi har även ett Journummer 070-36 00 520 som ni kan nå oss på kvällar mellan 17,00-06,30 samt 
helger. Övrig tid når ni Arbetsledare Jimmie på 072-254 52 45 
 
 
 

Arbetsledare 

 

Platschef 

 

Jimmie Carlsson Johan Iwerbo 
 

Jimmie.carlsson@sodermannen.se Johan.iwerbo@sodermannen.se 
 


