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Nyhetsbrev Djuröprojekten – januari 2018 

 
 

Nyhetsbrevet är framtaget för att under hela byggtiden hålla er uppdaterade och informerade om vad som 

händer på respektive byggarbetsplats. Vi ska försöka att med så enkla byggtermer som möjligt beskriva vad 

vi gör på arbetsplatsen. Vi hoppas att materialet ger er den information ni efterfrågar, om inte är ni självklart 

välkomna att ta kontakt med oss.  

 
Vi är oerhört tacksamma för ert engagemang och intresse för Djuröprojekten.  

 

Produktion 

Vi har sedan december 2017, då vi etablerade oss på Djurö 4:386 utfört markarbeten i full utsträckning.  

Inledningsvis fällde vi träd och röjde sly för att förbereda marken för schakt (grävning) och avtäckning. Vi 

har i största möjliga mån försökt att rädda/behålla befintliga björkar på fastigheterna. En del av björkarna 

längs med Skollenkrokavägen har tyvärr ändå fått ge vika för placeringen av trygghetsboendet.  

Massorna som vi har schaktat (grävt) upp har vi fortlöpande transporterat bort från arbetsplatsområdet. Vi 

har lagt ut nya massor (sten kross) för att skapa en bra kör yta/transportväg för maskinerna.  

Framöver kommer vi att utföra pålning för trygghetsboendet, schaktning (grävning) för vatten/avlopp för 

Djuröhemmet samt borrning för bergvärme till båda fastigheterna efter erhållna bygglov.  
 

Störande arbeten 

I slutet av januari påbörjas pålningsarbetet på fastigheten Djurö 4:386, det blivande trygghetsboendet. 

Detaljerad  

information om pålningen finns på projekthemsidan varmdo.se/djuroprojekten  trygghetsboende  

Aktuellt. 

 
Tidplan - pålning för Trygghetsboendet 

Start – måndag 2018-01-22 

Pålningsarbetet beräknas pågå i 4 veckor. 

 

Arbetstider: 

07:00-19:00 måndag-onsdag 

07:00-15:00 torsdag 

Rast/uppehåll 12:00-13:00 måndag-torsdag 

Ingen aktivitet på fredagar 

 

För mer information 

Varmdo.se/djuroprojekten 
Emilia Larsson, Projektledare Fastighetsenheten 

Maria Andersson, Projektchef, Fastighetsenheten 

fastighetsenheten@varmdo.se, 08-570 470 00 
 

 

mailto:fastighetsenheten@varmdo.se


  
 

 
 

Besöksadress: Skogsbovägen 9–11, 134 81 Gustavsberg  •  Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg 
Växel 08-570 470 00  •  varmdo.kommun@varmdo.se  •  www.varmdo.se  •  Org.nr. 01-212000-0035 

 
Trädfällning längs med Sollenkrokavägen. 

 

 

 
Trädfällning längs med Sollenkrokavägen. 
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Ny kör yta/transportväg 


