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Informationsbrev 5 

Hej mitt namn är Carolina Soto och jag är projektledare för omläggningsarbetet som pågår i 

ert område.  

Jag har tidigare informerat att de anläggningar som idag finns för vatten och avlopp på 

Kantarellstigen och Musseronstigen har Västvatten bedömt vara i behov av åtgärder. 

Samtliga ledningar på kommunal mark kommer att läggas om.  

 Vår entreprenör Skanska har etablerat sig på Champinjonstigen och även förberett 

parkeringar för er fastighetsägare i området.  

Det finns parkeringsplatser på Champinjonstigen och även längst in på Murkelvägen att tillgå.  

- Se bifogad kartbild  

Vart befinner vi oss just nu?  
 

Just nu befinner vi oss på etapp 2. Etappen sträcker sig från korsningen där gång och 

cykelbanan ansluter Musseronstigen till vändplan på Musseronstigen. Vi blir kvar på etapp 2 

(Musseronstigen) ca tre veckor till. 

Kantarellstigen är åter öppen för biltrafik och vi ser gärna att ni kör ur området denna väg för 

att minimera trafiken på gång och cykelbanan (Champinjonstigen).   

Gång och cykelbanan på Champinjonstigen får då enbart nyttjas av de som hänvisas av 

Skanska att parkera här.  

Projektet framskrider enligt tidsplan och vi vill åter igen passa på att tacka alla berörda för ett 

gott samarbete.  

 

KOMMANDE ARBETEN UNDER VECKA 7 och 8 

Torsdagen den 17 februari planerar vi att ansluta vår nya vattenledning på etapp 1 till 

befintlig vattenledning på Murkelvägen. Detta medför att Kantarellstigen inte blir tillgänglig 

för in och utfart till området. Denna dag hänvisar vi samtliga fastighetsägare på 

Kantarellstigen och Musseronstigen att köra via gång och cykelbanan (Champinjonstigen) för 

både in och utfart till området.  
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Vecka 8  

Vi planerar att utföra arbeten i korsningen Kantarellstigen/Musseronstigen vecka 8 med start 

måndagen den 21 februari. Boende på Kantarellstigen 8 t o m. Kantarellstigen 25 kommer då 

att hänvisas till temporära parkeringsplatser. Under vecka 7 kontaktar vi berörda 

fastighetsägare med närmare information och dialog om vad som gäller.  

Stora brunnar och ventiler på vattenledningar skall monteras i korsningen varför det inte 

finns utrymme för fordonstrafik förbi arbetet.  

• Se bifogad kartbild  

Sophämtning 
 

När det är dags för sophämtning är vi behjälpliga att se till att tunnan står på ett lämpligt 

ställe.  

Vecka 8  

För er som bor på kantarellstigen 8 tom. Kantarellstigen 25 LÅT ERA SOPTUNNOR STÅ KVAR 

HEMMA 

Så ansvarar Skanska för att dra fram dessa så att de blir tillgängliga för sopbilen.  

 

Postlådor 

När vi utför arbete utanför er fastighet kommer vi blockera er postlåda. 

Postlådan blir då inte tillgänglig för brevbäraren. Det löser vi genom att sätta upp en brevlåda 

på en kona nära er fastighet, märkt med er fastighetsadress.  

Vecka 8 

För er som bor på Kantarellstigen 8 t o m. Kantarellstigen 25 så kommer Skanska att sätta 

upp tillfälliga postlådor för er i närheten av korsningen Kantarellstigen/Musseronstigen.  
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Kommande information  

Räddningstjänsten informeras löpande om aktuella 

tillfartsvägar till fastigheter  
På grund av de restriktioner som råder kommer vi inte att hålla några informationsmöten 

men har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 Jag kommer att mejla ut information ungefär var tredje vecka eller ytterligare info vid behov. 

Vi är medvetna om att vi kommer både synas och höras men hoppas ni blir nöjda med den 

uppdaterade gatumiljö som ert område får när projektet är klart.  

Tveka inte på att höra av er om ni har frågor angående projektet. Vi ser fram emot ett bra 

samarbete tillsammans med er.  

 

Med vänlig hälsning 

Västvatten & Skanska  

Carolina Soto 

Projektledare 
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