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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 kommer att finnas på ESEMs hemsida.
https://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/utbyggnad-av-va/grundby-sandkullersta-sand/
Information kommer även finnas på AB Södermännens hemsida.
https://www.sodermannen.se/projekt/

Beskrivning av projektet
Projektet innefattar ca 5500meter el/opto, vatten och avloppsledningar i området Grundby Kullersta
Sand. Vi kommer att sätta upp infotavlor vid båda infarterna till Grundby Kullersta Sand. När vi startar
kommer vi att börja schakta på tre olika håll. I samband med att vi börjar schakta så kommer vägar att
stängas av och omledning via provisoriska vägar kommer att ske.
Skyltar och Orange pilar visar er hur och var man kan åka.
Ritningar på sträckorna finns på sida 2.
Lag 1
Ekenholmsvägen10
Lag 2
Kullerstasandsvägen19
Lag 3
Kullerstavägen25

Tider
Vi kommer påbörja projektet måndagen den 2maj 2022 utanför ovanstående adresser.
För att se när vi kommer befinna oss utanför er fastighet ber vi er att ha koll på ESEMs hemsida där
information kommer att finnas löpande.

Arbetstider
Vi har normala arbetstider vardagar 06.30 – 18.00. Vid kritiska moment kan vi behöva förändra
arbetstiderna, vi informerar då er innan.

Trafik
Ekenholmsvägen

Arbetet kommer att börja längst ner på ekenholmsvägen för att bygga
ledningar uppåt mot grundbystrandsvägen. Infarter till bostäder kommer att
påverkas till viss del. Information och dialog med respektive boende
kommer att ske på plats, för eventuellt tillfällig uppställning av fordon.
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Kullerstasandsvägen Infart från kullerstasandsvägen kommer att vara avstängd från korsningen
kullerstasandsvägen-kullerstastigen, om ledning för boende på
kullerstasandsvägen, vretbostigen, vretbovägen, kullerstavägen kommer att
ske via infart hundalavägen-grundbystrandsvägen. Följ orange skyltning
inom området.
Kullerstavägen

Arbetet kommer att börja längst ner på kullerstavägen för att bygga
ledningar uppåt mot grundbystrandsvägen. Infarter till bostäder kommer att
påverkas till viss del. Information och dialog med respektive boende
kommer att ske på plats, för eventuellt tillfällig uppställning av fordon.
Omledning för infart till kullerstavägen kommer att ske via hundalavägengrundbystrandsvägen-kullerstasandsvägen. Följ orange skyltning inom
området.

Översikt områdesindelning
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Omledning Trafik

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

Arbetsledare
Patrik Bäckström
070-605 30 63
Patrik.backstrom@sodermannen.se

Arbetsledare
Martin Ahlbom
070-605 10 06
Martin.ahlbom@sodermannen.se

