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Informationsbrev 15 
Vännerberg 
Projektet på Vännerberg tar nu långhelg i eftermiddag och är åter i arbete på måndag 
den 30 maj.  

Var befinner vi oss just nu?  
Vi befinner oss just nu i slutet på Kantarellstigen vilket innebär att denna sträcka är 
klar inom en snar framtid. Parallellt med detta arbetar vi i korsningen 
Champinjonstigen / Musseronstigen. Arbetet i korsningen har tyvärr tagit längre tid än 
planerat. Vi vill be om ursäkt för detta. Arbetet blir klart vecka 22. Vi har fyllt igen så 
pass att ni som bor längst in på Musseronstigen, sträcka F kommer hem med bilarna. 
 

 

Kommande arbeten vecka 22 
Nästa vecka fortsätter vi med rörläggning på Kantarellstigen. Vi kommer att slutföra 
arbetet med nedstigningsbrunnar i korsningen Champinjonstigen / Musseronstigen.  
I mån av tid kommer vi påbörja kabelschakt på Kantarellstigen sträcka A, mer info om 
detta kommer vecka 22.  
Uddevalla Energi utför kabelschakt för el och el serviser på Musseronstigen. 
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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. 
 
Trevlig helg önskar 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  
Fastighetsägare på 
Kantarellstigen parkerar på 
Murkelvägen.  

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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