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Informationsbrev 13 

Vännerberg 
Vi fortsätter att arbeta oss uppåt mot vändzonen på Kantarellstigen. Våren är på vår 

sida och underlättar en hel del aktiviteter för oss i projektet. Vi håller tummarna för 

fortsatt fint väder på Vännerberg.  

 

För er fastighetsägare på etapp 3 Musseronstigen som inte längre har temporärt 

vatten: Hampus Karlsson kommer kontakta er för att återställa kopplingen för 

temporärt vatten.  

Var befinner vi oss just nu?  
Vi närmar oss mitten av Kantarellstigen vilket innebär att vi snart går in i sista etappen 

av denna sträcka. Hampus har träffat och ringt alla fastighetsägare som kommer få 

temporärt vatten denna omgång. Onsdag 4 maj läggs det ut slangar för övre delen av 

Kantarellstigen. Detta innebär att vi planerar att starta upp det temporära vattnet för 

dessa fastigheter.  
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Vattenavstängning  
Ni som bor på Kantarellstigen, från korsningen Kantarellstigen / Musseronstigen och 

upp till vändzonen kommer få ett kortare vattenavbrott under torsdagen 5 maj i 

samband med att det nya temporära systemet ska kopplas in.  

Tappa upp vatten och starta inte diskmaskiner eller tvättmaskiner under den angivna 

tiden.   

 

Torsdag den 5 maj kl.08:00-15:00. Vattenavbrottet kommer vara ca 2 timmar.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 


