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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 har nu varit igång i projektet under en period och börja lära känna erat område. Vi har dykt på betydligt mera
berg och berg som ”kommer och går” vilket gör att det blir svårt att planera och få flyt i våran framdrift och
påverkar tidplanen. På Tryffelvägen var markförhållanden sämre med mera och sämre lera är förväntat, den
sträckan kommer vi fortsätta våra arbeten på senare.
Det har även tagit tid för oss att hitta rätt resurser till våra arbetslag vilket även det har påverkat våran tidplan.
I dagsläget ser vi inga hinder med att sluttiden ej ska hålla. Har ni mer frågor om tider och när ni får ansluta er så
får vi hänvisa er till Sörmland Vatten.

Tillfälliga vägar
Vi har nu i dagarna gjort klart alla tillfälliga vägar. Det finns till eran förfogade när vi har stängt av era vägar och
ni ej kommer ut på eran ordinarie väg. Tillfälliga vägar kan komma blockeras när de ej behövs.

Återställning
När vi är klara på gator med att bygga ledningar så återställs de grovt och vägarna kan vara lite ojämna tills vi
besiktigat och testat alla ledningar. Tex kommer Rynkhättev. Fårtickarv och Hannäsvägen vara lite ojämna med
gropar vid tex brunnar fram årsskiftet. Rynkhättevägen och Hannäsvägen kommer även ses över med diken och
kringytor, men den sista slutgiltiga återställningen kommer ske i vår. Vägar kommer under en period även sätta
sig (sjunka här och där) pga att vi återfyller med befintliga massor. Dessa ojämnheter ser vi över då och då.

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

Övrigt
Vi tycker det har fungerar bra med boende i området och är tacksamma för erat tålamod och trevligt bemötande.
Stort tack till alla er

Bet.
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Aktuella arbeten
Lag A Gul

Hannäsvägen
arbeten tar betydligt längre tid än planerat pga av bergsprängningar m.m..
Arbeten på Hannäsvägen beräknas pågå fram till vecka 42 beroende på
bergförekomst.
Lager börjar sedan på Fornbovägen södra änden.

Lag A Gul

Åkern Fornbvägen – Kantarellvägen.
Arbeten med VA ledningar är klara. Vi håller på monterar sump till pumpstation
samt gräver ner mot sjön för anslutning till överföringsledning. Gångvägen
kommer ej vara användbar under byggtiden.

Lag B Blå

Mökullavägen
Då vi ej vet något om bergförekomst är det svårplanerat.
Arbeten kommer pågå till v.48
Framkomligheten med bil kommer att vara begränsad.
Det finns en tillfällig väg mellan Mökullavägen och Skivlingsvägen

Lag C Röd

Musseronvägen
Beroende av bergförekomst så är det svårt planerat men vi uppskattar arbeten
kommer att pågå fram till v.45
Framkomlighet med bil kommer vara begränsad.
Det kommer att finnas en tillfälligväg genom skogen fram till
Bläcksvampsvägen, Följ orangea pilar

Lag D
Grön

Champinjonvägen.
Beroende på bergförekomst så är arbeten svårplanerade. Men vi uppskattar att
arbeten kommer att pågå fram till V.48
Framkomlighet med bil är begränsad.
Här finns det en tillfällig väg mellan Champinjonvägen och Karl-johan vägen

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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Framkomlighet
Förbiledning

Omledning

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.

Skyltar och orange omledningspilar visar er hur ni kan åka om ordinarie väg är avstängd och det finns alternativa
vägar.

Bet.

