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Informationsbrev 3 

Krokusvägen 
 
Nu är vi igång med schaktningsarbetena och arbetet flyter på bra. 
Vi befinner oss just nu längst sträcka A där vi tar oss framåt i riktning mot Hälle 
Förskola. 
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Kommande arbeten 
Schaktningsarbeten pågår på Sträcka A, Krokusvägen. Blå linje på bild ovan  
visar vart på sträcka A vi utför vårt arbete just nu och hur vägen kommer att stängas 
av.Orange linje visar vart temporära parkeringar är. 
 
Bullhållplatsen vid Krokusvägen är avstängd, ni hänvisas till busshållplats 
Ljungskileskolan som är längst Skafterödsvägen. 
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Parkering 
De boende som tillfälligt får sina garageuppfarter blockerade kommer att  
hänvisas till temporära parkeringsplatser. Placering för temporära parkeringar är 
inritad med orange linje på bild ovan och kommer att markeras med 
registreringsnummer för boende som berörs av pågående arbete. Allt eftersom vi tar 
oss förbi era infarter får ni parkera på era fastigheter igen. Hampus tar kontakt med er 
när ni berörs. 
 
Alla andra boende i området uppmanas att parkera på sina egna infarter. 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.  
 
 

 
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 vår hemsida www.vastvatten.se/krokusvagen 
där du kan prenumerera på uppdateringar kring projektet. 
 
 
 

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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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  
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