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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 förlagt ca 90% av alla ledningar i projektet nu och har en sträcka på 
Mökullavägen, Tryffelvägen samt Kantarellvägen kvar.  
 
Vi gräver samtidigt ned en del elkablar åt vattenfall där arbete med 
färdigställande av kabelskåp etc kommer ske nu under sommaren. 
 
Vi ligger efter tidplanen då det är mycket oförutsett berg ivägen samt att vi 
nyligen fått uppgifter om hur vi ska lösa utmaningar på Tryffelvägen samt 
pumpstationen som ska stå vid den vändplanen. 
 
Vi planerar att anlägga pumpstationen vid Tryffelvägen v.27 och det 
kommer då krävas kvällsarbete 1-2 kvällar. 
Vi hoppas inte ni kommer störas så mycket av det. 
 

Tillfälliga vägar  
Det finns tillfälliga vägar 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. 
 
Vi kommer efter semestern gräva på en sträcka på Mökullavägen (mellan Skivlingevägen och Tryffelvägen) där 
vi ej kan leda om trafiken. Vi håller på att bredda bef väg för att kunna ha trafiken passera bredvid schaktarbeten. 
Det kommer dock blir trångt och kan bli så att man kan få stå och vänta till arbetsfordon flyttat på sig ibland. 
 

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 och elkablar är på plats. Den sista slutgiltiga återställningen kommer ske i 
vår/sommar. Återställning med sista justering av de grövre gruset samt utläggning av finare grus har startat i 
vissa delar av området. 
 
Vägar och ojämnheter 
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 (se ovan om v.27 och pumpstation vid Tryffelvägen) 
Vi planerar att hålla semester stängt under vecka 28-31, men arbeten kan ske vecka 28 och 31 så vi inte slutar på 
tokiga ställen och hindrar framkomligheter. 
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Övrigt 
Vi tycker alla ni boende har varit bra att ha att göra med. Vi är tacksamma att ni står åt med det tillfälliga stöket 
som är. Stort tack till alla er   
 
Vi har skickat ut info till samtliga hushåll angående våra erbjudande om anslutningar av eran fastighet till 
ledningsnätet. Om det är någon fastighet som ej har fått info om detta får ni gärna maila eller ringa oss för info. 
016-12 35 00     info@sodermannen.se 
 

Aktuella arbeten 
 

Lag A Gul 
 

Kantarellvägen. 
Arbeten tar längre tid än planerat pga bergaarbeten vid de väldigt djupa 
schakten.  
Tillfällig väg finns mellan kantarellvägen - Fornbovägen 
 

Lag Lila Bläcksvampsvägen. 
Arbeten är återupptagna och kommer pågå fram till semestern. 
Tillfällig väg finns via Mousseronvägen   
 

Lag Grön Åker Skivlingevägen- Mökullavägen. 
Arbeten pågår ned mot Mökullavägen, vi har där stött på berg och arbeten tar 
lite mera tid. Målsättning att vara vid Mökullavägen till semestern. 
Tillfällig väg finns från Mökullavägens vändplan til Skivlingevägens vändplan 
 

Övrigt Pumpstation Tryffelvägen 
Vi planerar vecka 27 att förlägga pumpstation vid vändplanen. Det är dålig 
mark där och vi kommer behöva jobba långa dagar för att optimera 
möjligheterna att lyckas. 
 

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.  
 
Jimmie som tidigare varit arbetsledare i projektet har bytt arbetsgivare. 
Kontakt sker till platschef Johan Iwerbo fram tills slutet av augusti då jag får ny stöttning i 
projektet. Kontakt sker helst via e-post då mina dagar brukar bli fullbokade och jag kan ha 
svårt att svara. 

Arbetsledare  Platschef 

 

 Johan Iwerbo 
 

 Johan.iwerbo@sodermannen.se 
070-605 04 45 
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Framkomlighet 
Förbiledning 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. 

Omledning 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.  

 

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

Avstängningar i juni-juli 

 


