Saltsjö-Boo 21-07-076

Till berörda boende på Båtvägen
Hej
Nu är vi igång med VA-schakt på Båtvägen, arbetet kommer att pågå under vecka v.27 och sedan
fortsätta i augusti. Start sker vid anslutningspunkten på Båtvägen 3, för att sedan fortsätta upp mot
Risvägen.
Vi kommer att försöka hålla schakten så kort som möjligt under tiden vi arbetar oss fram längs vägen
för att så få fastighetsägare ska bli påverkade samtidigt. Under kortare perioder kommer det ej vara
möjligt att komma till sin fastighet med bil och då ordnar vi med parkering utanför schaktområdet.
När vi sen är helt klara med sträckan fram till Risvägen så kommer ledningarna att provtryckas,
vattenprover skall tas och sträckan ska besiktigas för att sen överlämnas till beställaren och efter
deras godkännande får ni då koppla in er på det nya systemet.

Sprängarbeten:
På de flesta vägarna i området blir det sprängning. Vid sprängningsarbeten så kommer vissa hus att
förses med vibrationsmätare, en liten låda som fästes på grunden. Skakningarna som upplevs vid
sprängning upplevs ofta som större än vad de egentligen är på grund av tryckvågen i luften.
Sophämtning och brevlådor:
Soptunnor skall ställas ut så nära vägen som möjligt vid tömningsdag och i de fall sopbilen inte
kommer åt dem hjälper vi till att dra ut dem. Brevlådor och soptunnor kan också temporärt behöva
flyttas, när det sker tar vi kontakt med berörd ägare.
Transporter och slamtömning:
Har ni behov av tyngre transporter eller slamtömning så hör av er till oss så kan vi planera in en
lämplig tid för detta tillsammans med er.
Viktig information för allas säkerhet:
När man som gående skall passera arbetsplatsen och våra fordon är det viktigt att man är väldigt
uppmärksam. Vi ser gärna att ni väntar tills ni har fått ögonkontakt med maskinister och
lastbilschaufförer, att ni inte försöker passera en maskin eller lastbil som är i rörelse vid trånga ytor,
utan då väntar tills ni har fått ögonkontakt eller blivit framvinkade. Allt som oftast har vi också
anläggare som står ute i schakten och de hjälper också gärna till så att ni kan ta er fram så säkert och
så snabbt som möjligt. Dessutom så hjälper vi er mer än gärna så mycket vi kan så var aldrig rädda
att ta kontakt med oss därute!

Kontaktuppgifter finner ni på baksidan!

Frentab Entreprenad AB, Box 26, 134 21 Gustavsberg, 08-570 260 90, www.frentab.se

Kontakt:
Platschef: Martin Klang
Arbetsledare: Robert Stark, 073-077 25 11
Entreprenadingenjör: Madeleine Ohlin
E-post, arbetsledning: kummelnas@frentab.se
Byggledare, Anders Brattsell: anders.brattsell@rockstore.se
Lättast och föredraget från vår sida är att ni kontaktar oss via mejl så svarar vi så snart vi kan.
Vid mer brådskande ärenden går det utmärkt att ringa.

// Martin, Robert och Madeleine
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