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Informationsbrev 12 

Vännerberg 
 
Hoppas påsken har varit bra och ni njutit av det fina vädret.  
Från och med fredag 22 april tom söndag kväll 24 april är det möjligt för er 
fastighetsägare på Kantarellstigen att köra era bilar ända fram till era fastigheter. 
Just befinner vi oss i början av Kantarellstigen rör oss inåt mot vändzonen på 
Kantarellstigen.   
Vi börjar även närma oss arbetet för temporärt vatten för resten av fastigheterna på 
Kantarellstigen. Ni som berörs av detta kommer kontaktas av Hampus Karlsson, 
Arbetsledare på Skanska när det blir aktuellt.  

Var befinner vi oss just nu?  
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Kommande arbeten  
 
Måndag den 25 april sker ett vattenavbrott som berör fastigheter på etapp 3. 
Fastighetsägare som berörs av detta har kontaktats av Hampus Karlsson, 
arbetsledare på Skanska. Detta på grund av att vi nu kopplar in den nya 
vattenledningen. Ert temporärara vatten tas bort och kopplar på den nya 
vattenledningen.  

Vattenavstängning  
Tappa upp vatten och starta inte diskmaskiner eller tvättmaskiner under den angivna 
tiden.  
 
Måndag den 25 april kl.08:30-15:00. Etapp 3  
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Vattenavstängning  
 
Onsdag den 27 april kl. 08:30-15:00  
Vi ska byta ut vattenledningen på Champinjonstigen (Gång och Cykelbanan) men vi 
kommer att använda oss av schaktfria metoder. Det innebär att vi inte kommer att 
behöva gräva upp gång och cykelbanan. Vi kommer dock behöva förse 
fastighetsägare med temporärt vatten. Ni som blir berörda av detta har redan blivit 
kontaktade av Hampus Karlsson.  
 
 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommande information  
Jag kommer att mejla ut information ungefär var tredje vecka eller ytterligare info vid 
behov. 
 
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  
Från vecka 14 får endast 
temporära parkeringar 
nyttjas av fastighetsägare 
på Kantarellstigen. 

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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