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   Informationsbrev VA-Näshulta 

Eskilstuna Kommun 2021-06-11 

 

 

Hejsan. 

Detta infobrev distribueras ut varje fredag. 
 

Mer information utöver detta infobrev finns att ta del på Eskilstuna Energi och Miljö’s hemsida 

www.eem.se/privat/vatten-avlopp/utbyggnad-av-va/nashulta-osterby 

 
Trots att vi planerar vårt arbete noggrant samt följer en tidplan som redovisats för ESEM kommer det 

alltid dyka upp oväntade situationer som måste lösas på ett sätt vi kanske inte redovisat för i vårt 

informationsbrev. *-*-*-*-*  

Vi ber er därför att ha förståelse för att ändringar kan komma att ske.  
 

Informationen kommer handla om var vi kommer jobba, framtida avstängningar och även bra att 

tänka på under entreprenadens utförandetid. 
 

! Pumpar går på vissa ställen dygnet runt pga. mycket vatten på berörda områden, om ni tycker att en 

pump stör så vänligen kontakta oss direkt för åtgärd. 

! Till dem fastighetsägare som vi lånar ström av under byggtiden kommer vi att ersätta med 

direktutbetalning till berörda fastighetsägare. Vid frågor gällande strömlåning kontakta Ted. 

! Vid behov av åtgärd av vägar var vänlig och kontakta Ted. Detta gäller även dem tillfälliga 

vägarna. 

! Sommarvatten/Sjövattnet har tillfälliga störningar på Västra sidan Fjärilstigen samt Myrstigen, då 

det ligger ute i våra schakter behöver vi utföra åtgärder under arbetets gång. Vi ber er ha förståelse för 

driftstörningar på dessa gator som medans arbetet utförs på. 

 

*-*-*-*-*  

Tillfälliga vägen mellan Fjärilstigen och Nyckelpigsstigen är öppen 

Tillfälliga vägen mellan Guldvingestigen och Ollonborrstigen är öppen för dem boenden som bor 

vid vändplanen på Ollonborrevägen.  

Tillfälliga vägen mellan VÄG 707 och Guldvingestigen är öppen för trafik tillsvidare.  

 

 

Under nästa vecka fortsätter vi med följande avstängningar  

Arbetena på Ollonborrstigen beräknas pågå tills mitten av nästa vecka. 

Stor påverkan på tillgänglighet till följande fastigheter på Ollonborrstigen kommande vecka är. 

5:74 Boende längs Ollonborre tar den tillfälliga vägen mot Guldvingestigen. 

http://www.eem.se/privat/vatten-avlopp/utbyggnad-av-va/nashulta-osterby
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Arbetena på Myrstigen östra sidan semestervägen beräknas pågå till Slutet av Juni. Boenden 

längst in på Myrstigen kommer kunna köra bakvägen genom Fjärilstigen som enligt tidigare. 

Stor påverkan på tillgänglighet till följande fastigheter på Myrstigen kommande vecka är,5:596, 

5:116, 5:594, 5:115, 5:93 

För er som bor på Västra sidan på Fjärilstigen så kommer vi att fortsätta med arbeterna från 

semestervägen och in mot vändplanen under kommande veckor. Ut/Infarten mot semestervägen 

kommer därmed vara avstängd och vi hänvisar er boende att åka den tillfälliga vägen mot 

Nyckelpigstigen. Kommande arbeten är sprängningsarbeten. 

Stor tillgänglighetspåverkan för fastigheterna 5:144, 5:143,5:142, 5:161, 5:160 

På Guldvingestigen har vi påbörjat VA-arbeten samt börjat utföra sprängningsarbeten vilket 

kommer att påverka fastigheternas tillgänglighet för 5:18 samt 5:37, 5:19 under kommande 

vecka. 

 

För frågor/mer information angående er påverkan gällande tillgängligheten vänligen kontakta 

Ted. 

Se rött sträck på nedan bild vart vi kommer arbeta med VA nästkommande vecka på 

Guldvingestigen, myrstigen, Fjärilstigen. 

 

Säkerhet.  
I möjligast mån försöker vi undvika stora öppna schakt och dylikt över helger, men det finns tillfällen 

då detta inte kan uppfyllas. Dessa schakt stängslas in men vi vill även uppmana er att påminna era 

nära och kära om att ej vistas intill dessa öppna schakt.  

Våra fordon på området är utrustade med backkameror och våra chaufförer är uppmärksamma på 

tredje person. Men vi vill uppmärksamma er på att både grävmaskiner och lastbilar har en begränsad 

sikt. Det finns alltid en risk att befinna sig i närheten av maskiner och fordon.  

Passerar ni ett fordon/yrkesarbetare se till att ni har ögonkontakt med 

chauffören/yrkesarbetaren.  
 

 

Meddelande angående VA-anslutningar 
Ledningar in till varje fastighetsgräns kommer att bebyggas efter tidigare samråd. Du som 

fastighetsägare får inte koppla på dig på dessa ledningar. Påkoppling får ske först när alla 

ledningar i området är utbyggda och förbindelsepunkt har förmedlats, anslutningsavgiften ska 

vara betald och du ska ha fått en vattenmätare uppsatt i din fastighet. Arbetet planeras vara klart i 

hela området i slutet av 2021.  
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Information angående sophämtning 

Instruktioner för sophämtning är att boende skall ställa ut tunnan vid tomtgräns/vägen för 

tömning.  

På dem gator som Tranab arbetar på blir det problem för sopbilen att hämta soptunnorna enligt 

ovan instruktioner i kursiv text. Därför ber ESEM att dem berörda boende på gatorna som Tranab 

arbetar på att vid soptömning skall soptunnorna ställas i anslutning till Semestervägen eller vid 

respektive vägs vändplan. 

Om eran tunna inte blir tömd trots att man gjort enligt ovan anvisning, var vänlig att kontakta 

ESEM. 

 

Information om ”Byggnation av nytt vattenverk.” //Almroth’s 

Almroth bygger det nya vattenverket och här kommer lite information ifrån dem. 

” Aktiviteter under vecka 24, 
Måndag blir det gjutning av bassänger, något försenat, utförs under dagen. 
I övrigt fört sätter vi med formning och armering på dom sista tankarna. 
 

Tranab Arbeten V.24 
Vi kommer att arbeta med VA/EL längs dem röda linjerna.  

Dem 5 st pilarna symboliserar vart våra arbetslag som lägger VA är och åt vilket håll dem är 

arbetar mot. 

Fjärilstigen kommer att fortsätta att beredas(sprängas) för förläggning under veckan, 

Stoppskylten symboliserar våran avstängning. Pga mycket berg på fjärilstigen samt myrstigen 

skjuts VA-förläggning fram några veckor. På Myrstigen så har vi skrotat den gamla 

dagvattenledningen och kommer under veckan koppla in den nya ut i diket. Vi kommer fortsätta 

med sprängningen hela veckan. 

Boende på västra sidan Fjärilstigen kör via den tillfälliga vägen till Nyckelpigsstigen.  

På Guldvingestigen fortsätter sprängning och VA-förläggning mot semestervägen. 

I På åkern mellan Nyckelpigsstigen och Guldvingestigen kommer vi förlägga Fiber och fortsätta 

med återställningsarbeten nu när marken torkat upp. 

På Östra sidan Syrsastigen kommer fortsätter vi med VA/Elarbeten genom en fastighetsägares 

tomt. 

På Ollonborrsstigen är VA-arbeterna klara men vi inte El/fiber. Denna kommer vi gräva ut till 

semestervägen och släppa tillfälligt där. I början av veckan blir vi klara med detta. 

Sprängningsarbeten kommer ske på västra sidan Fjärilstigen samt östra sidan Myrstigen. Enstaka 

sprängningsarbeten kan även ske andra ställen. 

Blåa sträck är tillfälliga förbindelsevägar för fastigheter som ligger bakom våraarbetslag.  

Markerade vägar är farbara för allmän trafik. Ta det lugnt när ni kör på dessa vägar, vid behov av 

förbättringar av vägarna vänligen kontakta Ted för åtgärd. 

 



 

 

Ted Edvardsson  Platschef  

Tranab  
072-533 37 73 ted.edvardsson@pe

ab.se  

Daniel Särbring  Arbetsledare  

Tranab  

072-533 63 40 Daniel.sarbring@tr

anab.se  
 

 

 


