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Informationsbrev 8 

Vännerberg 
Solen skiner och våren är här på riktigt. Projektet går enligt tidsplan och vi vill tacka er 
för ett gott samarbete.  
VA-arbetet på etapp 2 (Längst in på Musseronstigen) är färdigställt men det återstår 
en del kabelarbeten. Ni som bor på denna etapp kan åter köra till era fordon fram till 
era uppfarter.  

Var befinner vi oss just nu?  
Just nu befinner vi oss på etapp 3 Musseronstigen enligt tidsplan. Vi fortsätter byta 
samtliga vattenledningar på den här sträckan. Etapp 3 sträcker sig från korsningen 
Kantarellstigen / Musseronstigen fram till i höjd med Musseronstigen 10.  
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Kommande arbeten på Kantarellstigen v12 
Nu närmar vi oss arbeten på Kantarellstigen. Vi planerar att under v 12 bygga system 
för temporärt vatten för fastighetsägare på etapp 4. Etapp 4 sträcker från korsningen 
Kantarellstigen / Musseronstigen tom. i höjd med Kantarellstigen 12. Under dessa 
förberedelser kommer man kunna köra på Kantarellstigen precis som vanligt.  Är ni 
berörda av detta kommer Hampus Karlsson Arbetsledare på Skanska att kontakta er.  
Blir ni inte kontaktade är ni inte berörda. 
 

 



  
 3 (3) 
 Datum: 2022-03-16 

 
 
 

 

  
   

Adress: Västvatten AB • Kanslibacken 9 • 451 81 UDDEVALLA  
Kontakt: 0522-63 88 00 • info@vastvatten.se 

  

 
Kommande information  
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.  
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. 
 
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 har behövt utöka 
parkeringsplatserna på 
Champinjonstigen. Detta har 
medfört att pulkabacken inte 
är 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.  
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