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Informationsbrev 7 

Vännerberg 
Först och främst vill vi alla i projektet tacka er för ett gott samarbete under vecka 8.  

Vi förstår att aktiviteten på Kantarellstigen/Musseronstigen rörde till er vardag och 

väderförhållandet underlättade det inte. Hoppas ni hade en bra sportlovsvecka trots 

omständigheterna.  

Var befinner vi oss just nu?  
Just nu befinner vi oss på etapp 2 Musseronstigen enligt tidsplan. Vi byter ut samtliga 

vattenledningar på den sträckan. Etapp 2 sträcker sig från korsningen där gång och 

cykelbanan ansluter Musseronstigen till vändplan på Musseronstigen.   
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Kommande arbeten under vecka 10 
Under vecka 10 planerar vi att utföra arbeten på Musseronstigen  

med start tisdag den 8 mars. Vi ska göra en inkoppling för temporärt vatten. Detta 

kommer medföra ett kortare vattenavbrott under tisdagen för samtliga fastighetsägare 

på Musseronstigen. Avbrottet kommer vara ca 30 minuter och inträffar mellan  

kl. 11:00 – 15:00. Undvik att använda diskmaskin och tvättmaskin under denna tid.  

 

Vi rekommenderar att ni tappar upp vatten så att ni är förberedda för 

vattenavstängningarna.  

 

Vi kommer börja gräva på Musseronstigen etapp 3 under vecka 10. Detta arbete 

kommer att pågå i några veckor framöver.  
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Vi uppmanar er att köra försiktigt i området.  

 

Kommande information  
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 

 

Sophämtning 
När det är dags för 

sophämtning är vi behjälpliga 

att se till att tunnan står på ett 

lämpligt ställe. 

Parkeringar  
Vi kommer att behöva utöka 

parkeringsplatserna på 

Champinjonstigen. Detta 

medför tyvärr att pulkabacken 

inte kommer vara lämplig för 

barnen att nyttja om vintern 

kommer tillbaka. 

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.  

 

 


