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Informationsbrev 6 

Nordostpassagen 
 
Projektet följer tidsplan vilket innebär att vi nu befinner oss på Nordostpassagen 
sträcka A. Vi planerar att vara färdiga med sträcka A fredag den 8 juli, vecka 27 då 
hela projektet tar sommarsemester. Vi är tillbaka måndag den 8 augusti vecka 32.  
 

Vecka 21 
Idag onsdag den 25 maj går projektet på långledigt fram till måndag den 30 maj.  
På måndag återupptar vi arbetet på sträcka A.  
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Vecka 32  
Vi planerar att påbörja arbetet för temporärt vatten för fastigheterna på sträcka B och 
E under vecka 32. Arbetsledare på Skanska, Hampus Karlsson kommer att ringa runt 
till er fastighetsägare som berörs av detta.  
Efter sommaren startar vi grävarbetet på sträcka D, Vindilen och kommer hänvisa till 
temporära parkeringar längs med sträcka A.  

Parkering 
De boende som tillfälligt får sina garageuppfarter blockerade kommer efterhand att 
hänvisas till temporära parkeringsplatser som anordnas på Nordostpassagen. Vi har 
grusat längs med Vindilen för att hänvisa er boende när den asfalterade parkeringen 
på Nordostpassagen inte längre går att köra fram till.  
 
Har du elbil kontakta Hampus Karlsson eller mig Carolina Soto i god tid för att kunna 
installera laddstolpe.   
 
Vi uppmanar er att köra försiktigt i området.  
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Kommande information  
Vi kommer att kontakta fastighetsägare som i takt med att ni blir berörda. Främst 
gäller det temporärt vatten. Alla fastigheter kommer att ha tillgång till vatten som 
vanligt förutom korta avbrott vid planerade inkopplingar. Vi informerar de fastigheter 
som berörs löpande.  
 
Vi kommer att hålla dig uppdaterad via brev och på vår hemsida www.vastvatten.se 
(menyval’’ Projekt’’), där du kan prenumerera på uppdateringar kring projektet. 
 
Kontakta oss gärna om du har frågor under tiden. 
 
Hampus Karlsson   Magnus Larsson  
Arbetsledare   Produktionschef 
072-383 11 54 
Hampus.karlsson@skanska.se Magnus.larsson@skanska.se  
 
Carolina Soto  
Projektledare 
0522-63 88 53 
carolina.soto@vastvatten.se  
 
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. 

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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