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INLEDNING
Det är nu vår & vi befinner oss i uppstarten av projekt VA Sälgsjön. Under kommande
vecka inleder vi med att etablera oss i området. Koja, material samt anläggare
kommer anlända till området. Anläggarna kommer mestadels befinna sig vid
startpunkt (se bifogad bild) & förbereda rören som ska läggas. Även de första
maskinerna kommer etableras & schaktning kommer påbörjas, schaktningen
kommer också ske vid startpunkten som ni kan se på bilden. Startpunkten ligger strax
utanför Maserfrakt & kommer inte påverka er boende. Från startpunkten kommer vi
sedan följa vägen in mot Sälgsjön. Det kommer då vara 2st anläggare samt 2st
grävmaskiner på plats; Arbetslag nr.1. Under arbetets gång kommer det sättas in fler,
så kallade, arbetslag. Redan under v.21 tillkommer det ytterligare två Arbetslag som
ni kan se på följande bilder:

Ovan bild visar var arbetet kommer starta, v.18. Ni kommer under kommande vecka
se aktivitet i området då vi anländer för att börja etablera oss. Detta kommer inte
vara ett större hinder för er, då inga avstängningar eller annat omfattande kommer
ske. Dock så kommer vi befinna oss inne i boendeområdet för att ställa upp kojor
o.s.v. På bilden ovan kan ni se att vi startar strax vid infarten till Ersbogatan som ligger
bredvid Maserfrakt. De kommer sedan arbeta längs med väg.509, in mot Sälgsjön.
Bilderna på nästa sida visar vad som sker v.21, då tillkommer ytterligare två
Arbetslag.

Ovan bild visar vart Arbetslag nr.2 kommer att starta, v.21. Vi kommer härifrån följa
GC-vägen (Gång & Cykelv.) med schakten, efter ca 80m kommer vi befinna oss i
GC-vägen.

Nedersta bilden på föregående sida visar vart Arbetslag nr.3 kommer starta, v.21.
Schaktning kommer då ske inne på Sälgsjöslingan. Boende kommer underrättas &
mer information kommer när det blir aktuellt.

ÖVRIGT
Vi ber om överseende för de störningar vi orsakar med anledning av
ledningsarbetet. Dock finns goda möjligheter att kunna få rundgång i området, det
vill säga att ingen boende ska behöva bli låst. Vi kommer varje vecka skicka ut
informationsblad till er för att se till att alla är underrättade med vad vi planerar &
utför. Vi kommer även att ha en kontorsbod på plats dit ni är välkomna om ni har
någon fundering.
Arbetstiderna:
Måndag – Onsdag: 06.30 – 18.00
Torsdag: 06.30 – 16:00
Vi kommer jobba in fredagarna, vi tror att detta kan gynna både er boende samt de
som arbetar. Framförallt så blir det en dag färre för er boende med maskinljud &
arbete.
Under kommande vecka (v.18), börjar vi först på onsdag då vi är lediga på 1a Maj.
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