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Vatten- och avloppsutbyggnad
i Backen Västra
BYGGSTART – NORRA DELEN
Vi startar nu upp vår entreprenad inne på
lokalgatorna. Med start måndag den 30/11
kommer vår entreprenör JVAB (Järfälla VA- &
Byggentreprenad AB) att påbörja sin etablering
följt av iordningställandet av en parkeringsyta
på Vasavägen 2.
Etappindelningen ser sedan ut som följande:
- Jarlavägen – december
- Eddastigen – januari-februari
- Vasavägen – mars-maj
Den 23 december packar vi tillfälligt ihop för att ge er jul- och nyårsfrid. Arbetet startar
upp igen den 6 januari.
Etappindelningen och tidsplanen kan komma att justeras allt eftersom arbetet fortgår.
Vi ska tillsammans med vår entreprenör göra vårt allra bästa för att hålla er
uppdaterade under arbetets gång.
FASTIGHETSBESIKTNING OCH VIBRATIONSMÄTNINGAR
Innan vibrationsalstrande arbeten startas upp kommer det utföras fastighetsbesiktning
och utplacering av vibrationsmätare av konsultföretaget Nitro Consult AB.
STÖRNINGAR UNDER BYGGTIDEN
Som vi informerade i vårt förra utskicks så kommer vi under byggtiden att behöva
stänga av lokalgatorna för biltrafik på vardagarna. För att möjliggöra åtkomst för er
under helgerna kommer vår entreprenör att plåta igen groparna på fredag eftermiddag
så att det går att ta sig förbi med bil.
Det kommer byggas en provisorisk parkeringsplats på Vasavägen 2 där ni kan stå på
vardagarna. Där kommer det även finnas plats för sophantering och postlådor (för er
som har postlådor utställda i anslutning till era fastigheter).

VIDARE UTBYGGNAD – DEN SÖDRA DELEN
När vår entreprenör är färdiga med utbyggnaden i lokalgatorna kommer de att fortsätta
med den södra utbyggnaden. Mark- och miljödomstolen har beviljat förtida tillträde på
den sträcka där vi går över privat fastighetsmark. Detta betyder att vi i väntan på att
domstolen handlägger ersättningsfrågan kan påbörja utbyggnaden.

TIDPLAN
Vår prognos för färdigställandet av hela utbyggnaden är årsskiftet 2021/2022.
Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp till fastigheterna kan ske därefter.
KOMMUNIKATION
Projektet har en projekthemsida där vi samlar all information om projektet. På
projektsidan ligger presentation från tidigare infomöte, tidigare informationsbrev samt
planerad ledningssträckning. Se webbadress nedan.
KONTAKTPERSON
Har ni frågor om framkomlighet eller andra utförandefrågor kan ni ta kontakta med vår
Entreprenör:
Christoffer Rehnström, platschef JVAB - 070-517 06 67
Har ni frågor rörande projektet så är ni välkomna att ta kontakt med vår projektledare,
Zilan Ciftci, med kontaktuppgifter här nedan.
Zilan Ciftci, projektledare - 079-333 10 39
zilan.ciftci@extern.svoa.se
För kontakt med post:

Stockholm Vatten och Avfall
Att: Zilan Ciftci, Projekt Investering, Huddinge
106 36 Stockholm
Anslutningsfrågor och frågor om avgifter
anslutningar@svoa.se
Information finns även på www.svoa.se/backenvastra

