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Till berörda boende i Herrviksnäs S3 (del 2) 

Som ni säkert redan har observerat har del 1 startat med full fart och nu är det dags att starta upp resterande 

del av projektet Herrviksnäs S3. På måndagen 14/9 kommer vi att starta med ett lag på Lenavägen. Tanken är 

att under hösten succesivt öka på med fler resurser. Till en början kommer vi att jobba oss inifrån och ut i 

området. 

Vi kommer löpande att maila ut trafikföringsplaner och övrig information om projektet till de personer som 

anmäler sitt intresse för detta. Det kommer även att sättas upp på de två informationstavlor som finns i 

området. 

Anslutningspunkt: 

Vi kommer att märka ut vart er anslutningspunkt kommer att vara vid tomtgränsen i god tid innan vi påbörjar 

arbetet på er gata. Dessa kommer vi märka ut med en rosamarkerad käpp där er anslutningspunkt är tänkt att 

hamna. Om ni av någon anledning skulle vilja flytta er anslutningspunkt så kan ni i första hand mejla in ert 

önskemål. Är det en större förändring så är det möjligt att mötas och diskutera detta.  

Sprängarbeten, framkomlighet och parkering: 

På en del ställen i området blir det sprängning.  Vid sprängningsarbeten så kommer vissa hus att förses med 

vibrationsmätare, en liten låda som tickar. Skakningarna vid sprängning upplevs ofta som större än vad de 

egentligen är på grund av tryckvågen i luften.  

 

I och med att vi sätter igång med arbetena på er väg så kommer framkomligheten att påverkas. I vissa fall kan 

det bli tvunget med tillfälliga biluppställningsplatser, i dessa fall kommer kontakt att ske och vi gör det i samråd 

med berörda fastighetsägare.  

Arbete i vägområde 

Då vi arbetar oss fram genom området så kommer vi att på många ställen behöva röja träd, sly och grenar som 

sträcker sig inom vägområdet. Om vi av någon anledning skulle vara i behov att göra någon åtgärd inne på en 

privat fastighet så kommer vi givetvis göra detta i samråd med den berörde fastighetsägaren. 

Sophämtning och brevlådor: 

Soptunnor skall ställas ut så nära vägen som möjligt vid tömningsdag och i de fall sopbilen inte kommer åt dem 

hjälper vi till att dra ut dem. Brevlådor och soptunnor kan också temporärt behöva flyttas. Detta kommer då att 

framgå på våra trafikföringsplaner som kommer att skickas ut löpande under projektet. 

Slamtömning: 

Det kommer att vara vissa perioder som slambilen inte kommer att kunna nå er fastighet. Avstängning vid just 

er infart kommer ta längre tid om det förekommer berg där. Om ni vet med er att tanken nästan är full då vi 

närmar oss med de planerade arbetena kan det vara en god idé att tömma den innan vi är där. 
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Övriga transporter: 

Övriga transporter så som exempelvis båttransporter eller materielleveranser är tanken att de ska kunna ta sig 

fram på huvudvägen (G:a herrviksvägen) med hjälp av provisoriska byggvägar förbi schakterna. 

Om ni planerar någon större eller mer omfattande transport förbi våra arbetsområden så får ni gärna höra av 

er på våran projektmail. 

Viktig information för allas säkerhet: 

När man som gående skall passera arbetsplatsen och våra fordon är det viktigt att man är väldigt uppmärksam. 

Vi ser gärna att ni väntar tills ni har fått ögonkontakt med maskinister och lastbilschaufförer, att ni inte försöker 

passera en maskin eller lastbil som är i rörelse vid trånga ytor, utan då väntar tills ni har fått ögonkontakt eller 

blivit framvinkade. Allt som oftast har vi också anläggare som står ute i schakten och de hjälper också gärna till 

så att ni kan ta er fram så säkert och så snabbt som möjligt. Dessutom så hjälper vi er mer än gärna så mycket vi 

kan så var aldrig rädda att ta kontakt med oss därute! 

 

Detta utskick går till alla via post eftersom vi inte har e-postadresser till alla fastighetsägare, fortsättningsvis 

kommer information att delges via Kommunens hemsida, på föreningens hemsida och via de e-postadresser vi 

har tillgång till. 

Information om mejl-adresser, kontaktpersoner, jourtelefon mm hittar ni på baksidan! 

 

Om ni önskar att få löpande information med vilka gator som stängs av och hur arbetena fortskrider i området 

så rekommenderar jag er att skicka in era kontaktuppgifter till projektets e-post. Mejla namn, adress, 

fastighetsbeteckning, e-postadress och gärna ett telefonnummer. 

 

E-post:  herrviksnas@frentab.se 

Jourtelefon:  076 – 854 89 35  

 

Lättast och föredraget från vår sida är att ni kontaktar oss via mejl så svarar vi så snart vi kan. Vid mer 

brådskande ärenden går det utmärkt att ringa på jourtelefonen. 

 

Fortsättningsvis kommer information finnas på kommunens hemsida. 

http://www.varmdo.se/ 

 

För att komma till projektet gå in på: 

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

>  PFO Herrviksnäs S3 

 

Jag och mina arbetskamrater ser fram emot att tillsammans med er genomföra denna VA utbyggnad. 

 

David Antfolk 

Platschef 

 

 

 

 

 


