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Till berörda boende på Sångfågelvägen

Hej
Vi vill bjuda in er till ett informationsmöte på Tisdag 05/10 kl07.00 vid Risvägen/Rörsundsviksvägen  
(Midsommarängen)  för en genomgång av kommande arbete då vi planerar att starta under oktober 
månad.

Under vissa perioder som vi arbetar på er väg kommer det ej vara möjligt att komma till sin fastighet 
med bil och vi hänvisar då till de tillfälliga parkeringar som vi gjort i ordning.

När vi sedan är helt klara med Sångfågelvägen 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.

Innan vi sätter igång kommer vi att gå en syn med beställare och vägförening och i samband med 
detta märka ut var eran anslutningspunkt kommer att vara vid tomtgränsen (pinne märkt med VA).

Önskar ni en egen syn av er fastighet tillsammans med oss är ni välkomna att höra av er till 
kummelnas@frentab.se så bokar vi en tid.

Har man önskemål om att flytta sin anslutningspunkt måste detta anmälas till byggledare Anders 
Brattsell, anders.brattsell@rockstore.se

Parkeringar:
Tillfälliga parkeringar finns vid korsning Risvägen/Båtvägen samt Risvägen/Risets alväg. 

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.
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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!

Kontakt:
Platschef: Martin Klang
Arbetsledare: Robert Stark, 073-077 25 11. (Vardagar 07.00 – 16.00)  
Arbetsledare: Anton Hagström
Entreprenadingenjör: Madeleine Åström
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, Anton och Madeleine
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