Solna, den 17 april 2019

Markarbeten vid Krysshammarvägen våren/sommaren 2019

Vi säkrar din värme
Under marken där du går breder vårt gemensamma fjärrvärmenät ut sig för att vi ska kunna
förse dig med värme och varmvatten. Vi värmer dig med återvunnen värme och förnybara
bränslen – förra året var 98,8 % av vår värme förnybar.

Nu förbättrar vi fjärrvärmenätet i ditt område
Då och då behöver vi förnya och förbättra våra rör så att vi säkrar att du har det varmt hemma
och skönt varmvatten i din dusch. Därför arbetar vi just nu i ditt område med att byta ut fjärrvärmerören i Krysshammarvägen. Arbetet börjar i april och pågår under våren och sommaren.

Så här går arbetet till
Arbetet kommer att utföras i olika etapper. Nu i april börjar vi schakta och lägga nya rör längs
sträcka 1, detta beräknas pågå under ett par månader. I slutet av denna period påbörjar vi
arbetet längs sträcka 2 som då pågår parallellt med sträcka 1 under en period. När sträcka 1
är återställd och vägen där är körbar påbörjar vi arbetet längs sträcka 3, som då pågår
parallellt med sträcka 2.

Vår målsättning är att arbetet ska vara klart och marken återställd under sen sommar/tidig
höst. Men vissa osäkerhetsfaktorer så som förekomst av berg och föroreningar, kan göra att
det tar längre tid.
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Vad innebär arbetet för dig?
Under tiden arbetet pågår påverkas trafiken och framkomligheten. Den del av
Krysshammarvägen som berörs enkelriktas och det kommer att finnas skyltar med information
om begränsad framkomlighet. Vi rekommenderar att ni om möjligt väljer utfarten längre
västerut istället för att trafikera den berörda sträckan.
Vårt arbete påverkar också en hel del parkeringsplatser på Krysshammarvägen och dessa
stängs därför av under tiden för arbetet. Vid Huvudstagatan läggs körplåtar över schakten och
endast ett körfält i taget kan användas.
Det blir trångt om utrymme men vi strävar efter att det alltid ska gå att komma fram vid sidan
av våra arbeten.

Kontakt
Vi förstår att arbetet påverkar dig som bor här och gör allt vi kan för att arbetet ska gå så
snabbt och smidigt som möjligt. Om du har frågor eller vill ha ytterligare information är du
välkommen att kontakta någon av oss som ansvarar för projektet på telefon eller
e-post nedan.
Tack för din förståelse!
Varma hälsningar
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