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Informationsbrev 3 

Nu närmar sig byggstart i ditt område 
 

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.  

Utöver detta har vi även förberett för temporärt vatten för dem berörda fastigheterna 

på första etappen.  

Första etappen är från Murkelvägen till korsningen där Musseronstigen ansluter till 

Kantarellstigen, den blå linjerade sträckan på bifogad kartbild. 

- Se bifogad bilaga.  
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FÖRBEREDANDE ARBETE Vecka 1  
 

Vi kommer att lägga ut vattenslangar för temporärt vatten till fastigheter på 

Kantarellstigen. Dessa fastighetsägare har redan blivit kontaktade och är medvetna 

om att vi kommer installera dessa.  

Har du inte blivit kontaktad så är du inte berörd.  

BYGGSTART Vecka 2  
 

Vi påbörjar arbetet på Kantarellstigen måndag vecka 2. Då kommer vi förbereda 

inkoppling av temporärt vatten som sker på tisdagen v 2.  

Vid inkopplingstillfället på tisdagen kommer samtliga hus på Kantarellstigen att bli 

utan vatten mellan kl 09:00-15:00.  

Tänk på att tappa upp vatten inför tisdagen ifall ni planerar att vara hemma 

under dagen.  

 

Från vecka 2 – följ trafikanvisningar för vägledning ut och in från området. 

Fordonstrafiken från Kantarellstigen kommer att ledas om via Musseronstigen och 

vidare till Champinjonstigen.  

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 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.  

 

Slutligen vill vi önska er en god jul och ett gott nytt år.  

Vi ses i januari!  

 

Med vänlig hälsning 

 

Västvatten & Skanska  

 

 


