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Nyhetsbrev Djuröprojekten – februari 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 

Pålningen för trygghetsboendet blev klar 2018-02-07, ca 1,5 vecka tidigare än plan. Alla utsatta 

vibrationsmätare är intagna och vi höll oss under gränsvärderna. Dock upplevdes en hel del vibrationer och 

vi evakuerade Djuröskutans förskola till kyrkans lokal i samråd med förskolans personal och kyrkan. Det har 

varit en jobbig tid för många men nu är de värst störande arbetena över samtidigt som vi går mot ljusare 

tider! 

 

Markarbetena fortskrider och i mars planerar vi för att påbörja borrning för bergvärme. 

Bergvärmeborrningen för Djuröhemmet kommer att pågå under ca två veckors tid och därefter tar borrning 

för trygghetsboendet vid och pågår också under ca två veckor. Under själva borrningen kan det hända att 

vattnet från närliggande brunnar grumlar pga. vibrationer, men det gör inte att vattnet får sämre kvalité/blir 

otjänligt. Borrning kommer att ske under vattenbegjutning, allt borrkax och borrvatten kommer tas om hand 

och Normbrunn 16 kommer följas till punkt och pricka. Allt för att värna om naturen och närboende. 

 

Det har gått en hel del transporter för bortforsling av jordmassor. En del har vi kunna köra ut till boende på 

Djurö som är i behov av massor och det är vi jättetacksamma för! De sista lassen kommer gå under denna 

vecka.  
 

Arbetstider: 

07:00-17:00 måndag-fredag 

Rast/uppehåll 12:00-13:00  

 

För mer information 

Varmdo.se/djuroprojekten 
John Roos, Projektledare Fastighetsenheten 

Maria Andersson, Projektchef, Fastighetsenheten 

fastighetsenheten@varmdo.se, 08-570 470 00 
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Jordmassor som ska köras bort och grus som ska fördelas och jämnas till för Djuröhemmets betongplatta. 

 

 

 

 
Markarbeten precis utanför Djuröhemmet.  
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Rörgrav för vatten och avlopp. 

 

 

 
Pålningen för trygghetsboendet är numera klar. 


