Solna den 28 mars 2019

Markarbeten vid Hagalund under 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. Arbetet pågår under våren, sommaren och hösten 2019. På bilden här nedan ser
du de olika indelningarna av hur arbetet ska göras.

Parken/grönområdet bakom torget
Del 1: Baksidan av torget, gång och cykelbana längs Nordan 20 (Hagalundsgatan 11-17) och
fortsättning till trappan mot Fyrgränd. Arbetet börjar i slutet av mars och beräknas pågå cirka
4 månader.

Hagalundsgatan och torget
Del 2: Utgör arbetet på torget och korsningen över Hagalundsgatan. Tidsmässigt utförs
arbetet parallellt med del 1 och del 3 och pågår cirka 8 månader.
Del 3: Utgör Hagalundsgatan västerut mot Frösundaleden. Den här delen börjar i juni och
beräknas klar under senhösten.

Norrenergi AB | Kundkontakt 08 475 04 40 | kontakt@norrenergi.se
Box 1177 | 171 23 Solna | Växel 08 475 04 00 | info@norrenergi.se | norrenergi.se

Vad innebär arbetet för dig?
Eftersom vi behöver gräva upp marken för att byta rören begränsas framkomligheten och
vissa parkeringsplatser försvinner tillfälligt. Det är trångt om utrymme men vi strävar efter att
det alltid ska gå att komma fram vid sidan av våra arbeten. Skyltar kommer att visa alternativa
gång- och cykelvägar.

Kontakt
Vi förstår att arbetet påverkar dig som bor här och vi gör allt vi kan för att det 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!
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