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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 sätter upp infor på anslagstavlan vid återvinningsstationen om vart vi planerar att jobba kommande period
samt info om tillfälliga vägar.
Informationen läggs ut på föreningens hemsida/Facebook eller liknande vid föreningens styrelse.
Skyltar och orange omledningspilar visar er hur ni kan åka om ordinarie väg är avstängd och det finns alternativa
vägar.
Vi tar semesterledigt och planerar i dagsläget inte att jobba alls under vecka 28-32. Vägar och era infarter till era
fastigheter ska då vara farbara.

Lag A
Gul

Hannäsvägen arbeten tar betydligt längre tid än planerat pga av
bergsprängningar m.m.. Arbeten på Hannäsvägen beräknas pågå fram till
vecka 32 beroende å bergförekomst.
De kommer vara begränsad framkomlighet med bil till badplatsen i
veckorna under perioden.

Lag A
Gul

Åkern Fornbvägen – Kantarellvägen. Arbeten med VA ledningar tar tid
pga av bergsprängningar och beräknas vara klart vecka 24. Därefter ska vi
bygga tillfällig väg på sträckan. Gångvägen kommer ej vara användbar
under byggtiden.
Arbetslaget kommer sedan fortsätta på Fornbovägen mot Hannäsvägen.

Lag B Blå

Fårtickavägen har tagit längre tid än planerat pga bergsprängningar. Vi
räknas med att vara klara v.24 på Fårtickarvägen inkl grovåterställning.

Lag B Blå

Rynkhyttevägen Då vi ej vet något om bergförekomst är det svårplanerat.
Arbeten kommer påbörjas v.23/24 och kommer ta ca 6 veckor beroende på
bergförekomsten.

Lag C
Röd

Musseronvägen planerad start V 20
Arbeten i skogen där vi blivit tvungna att spränga beräknas vara klara v.25.
Arbeten kommer parallellt att utföras på lilla ”stickvägen” på
Musseronvägen samtidigt.
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Arbetstider
Vi har normala arbetstider vardagar 06.30 – 19.00. Vid kritiska moment vilka kan störa er kan vi behöva
förändra arbetstiderna, vi informerar er då innan.

Framkomlighet
Förbiledning

Omledning

Sida/Sidor
Sidan 2 av 3

Vid arbetsplatser med förbiledning kommer det 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.
Vid arbetsplatser med omledning är vägen avstängd och det finns alternativa vägar
att ta sig till och från sin fastighet. Det kan fortfarande vara trångt vid infarten till
eran fastighet och ni kan då behöva parkera bilen en bit ifrån infarten enligt
förbiledning ovan.

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
Jimmie Carlsson

Platschef
Johan Iwerbo

Jimmie.carlsson@sodermannen.se

Johan.iwerbo@sodermannen.se
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