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Infobrev angående Utbyggnation av El/Opto och Vatten och Avlopp 
 

AB Södermännen har fått i uppdrag att bygga nytt el/opto, vatten och avloppsnät till Grundby Kullersta 
Sand åt beställaren Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB. Vi vill informera er om vår närvaro i 
området. 

 

     Löpande information hittar ni på EEM.s hemsida. 

Skanna QR-kod för att komma till EEMss hemsida. 
 

Information kommer även finnas på AB Södermännens hemsida inom kort. 

         

Skanna QR-kod för att komma till Södermännens hemsida. 
 
 
 

Beskrivning av projektet 
Projektet innefattar ca 5500meter el/opto, vatten och avloppsledningar i området Grundby Kullersta 
Sand. Vi jobbar på flera sträckor och har fram till våren fokus på att bygga vatten och avlopps som 
ligger djupast ner i marken. Vi kommer sedan gå tillbaka på vissa sträckor och gräva el och fiber.  
 
Trafik och framkomlighet 
Då vi arbetar i vägen på många ställen stängs vägar av och omledning via provisoriska vägar kan 
komma att ske. Omledningssträckor skyltas med orange pilar vid behov och markeras på bifogad karta. 
Infarter till era fastigheter stängs av när vi passerar med arbetena, vi ber er där parkera intill och om 
möjligt hitta andra infartsvägar tex via grannfastigheten. Vi ordnar ibland tillfälliga parkeringar och har 
som mål att få kontakt mer boende genom primärt dörrknackning så ni får info om avstängningar innan.  

 
Arbetstider 
Vi har normalt arbetstider vardagar 06.30 – 18.00. Vid kritiska moment kan vi behöva 
förändra arbetstiderna, information kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare om 
detta skulle ske. 
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Pågående arbeten 
 

Grundbystrandsvägen 
25-30 

 
Arbeten har startat vid hus 25-30. Det är väldigt blött i marken och vi 
kommer gräva delvis i vägar och delvis utanför vägen. Trafiken 
kommer hindras och vi kommer ordna tillfälliga parkeringar vid 
behov. 

Grundbystrandsvägen 
8-10 
 

Arbeten pågår även på Stickvägen upp mot hus 8 och 10. 
Mycket bergschakt och trångt. Vägen är helt avstängd under arbetena. 

Kullerstasandsvägen 
54  

Arbeten med borrning av ledningar är klara, det återstår anslutning av 
ledningar och återställning. Dessa arbeten planerat att påbörjas i 
februari.  

Kullerstasandsvägen 
59-6 
 

Arbeten pågår vid Kullerstasandsvägen 59-63 med ledningsarbeten 
med även montering av pumpstation. Bergsprängning av det berg vi 
vet om är färdigt. För boende finns en mindre tillfällig parkering i 
korsningen. 
 

Kullerstasandsvägen 
24 
 

Arbeten med VA har påbörjats. Vi gick på okänd berg vilket medför 
att vi inväntar sprängning och sedan kan återuppta arbetena. 
 

Kullerstasandsvägen 
34 
 

Arbetena har startats pga berg vid Kullerstasandsvägen 24. 
Beräknas ta ytterligare 2 veckor innan vi är klara. 
Framkomligheten till bla hus 34 är begränsad. 
 

Vretbovägen/ 
Vretbostigen 

Arbeten pågår i skogen från Vretbovägen mot Vretbostigen. 
Okänt berg medför att arbetena tar längre tid. 
Vi har även starta i änden vid Vretbostigen 10 där vi även där påträffat 
oplanerat berg. Sprängning kommer framöver på dessa sträckor.  

 
Kontaktvägar 
Vid funderingar är ni välkomna att kontakta oss på 016-12 35 00 eller via mail nedan:Vi har även ett 
beredskapsnummer 070-36 00 520 som ni kan nå oss på kvällar mellan 17:00-06:30 samt helger vid 
akuta behov för trafikavstängningar. 
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Översikt pågående arbeten och omledning  
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