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Till berörda i Brunn C, Ingarö 

Vi är nu tillbaka 
Efter att haft ledigt mellan Jul och Nyår så är vi nu tillbaka för att fortsätta arbetet med att förstärka 
upp VA-ledningarna mellan Brunn C och pumpstationen på Näsuddsvägen. 
Vi har fått ytterligare maskiner på plats så det kommer att grävas och läggas rör i snabbare takt än 
tidigare. 
Det kan tråkigt nog innebära att det blir lite stökigare för er men vi hoppas kunna göra arbetet med 
så liten påverkan som möjligt.  
 
Stökigt vid rondellen 
Vi ska schakta och lägga rör vid rondellen (infart till Cirkle K och återvinning) vilket gör att det kan bli 
rörigt för både gående och biltrafik. Vi har flyttat gångvägen bort från vår schakt för att öka 
säkerheten samt att vi försökt göra det tydligare vart man skall gå genom bättre skyltning. 

Viktig information för allas säkerhet 
För oss är det viktigt att inga olyckor händer på vår arbetsplats! Vår största önskan är att alla ska 
komma till och från skola, arbetsplats mm. utan att göra sig illa. 
För att säkert kunna passera maskiner och lastbilar vill vi att ni söker ögonkontakt med maskinist, 
lastbilschaufför eller anläggare innan ni passerar. 
Ser ni något som inte känns säkert eller ni har några frågor om vårt arbete så hör gärna av er till 
E:post nasuddsvagen@frentab.se  Är det något akut så ring journummret 073 803 24 90. 

 
Kontaktuppgifter 
E-post:  nasuddsvagen@frentab.se 
Jour nr: 073 803 24 90 

 
Information via kommunens hemsida  
För att hitta/komma till projektet gå in på http://www.varmdo.se/ 

Bygga bo och miljö  >  Vatten och avlopp  >  Kommunalt vatten och avlopp  >  Utbyggnad av 

kommunalt VA  >  Prioriterade förändringsområden (PFO)  >  VA-projekt Brunn Centrum 
 
Vi på Frentab önskar er alla god fortsättning på 2020 
 

Med vänliga hälsningar 

Ernst Krapf Seprényi 
Platschef Frentab Entreprenad AB 
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