Solna den 17 januari 2019

Markarbeten vid Huvudstagatan/Armégatan våren 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 cirka 99 % 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 vintern och våren och är uppdelat på flera etapper.

Grönområdet norr om Armégatan
På bilden här bredvid ser du de olika
etapperna. Etapp 1, längs gång- och
cykelvägen norr om Armégatan, är
färdigbyggd. Vi arbetar för att marken
ska vara återställd inom några veckor.
Etapp 2 i södra delen av området, där
ledningen går under gångtunneln,
beräknas vara klar i början på april.

Huvudstagatan och
Polhemsgatan

Etapp 4
– t o m mars
Etapp 5
april - juni

Etapp 3
– t o m januari

Etapp 3 återställs under januari och
inom kort påbörjar vi etapp 4 norr om
Ängkärrsgatan. Den beräknar vi pågår
till och med mars. Därefter fortsätter vi
med etapp 5 på Polhemsgatan som
pågår till och med juni.
Permanent asfaltering sker i
samarbete med Solna stad när
marken har satt sig.

Etapp 1
– t o m början
på februari

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 visar den alternativa gång- och
cykelvägen vid etapp 1 och 2.

Etapp 2
– t o m början
på april

Huvudstagatan stängs delvis av vid den röda markeringen
men ett körfält hålls öppet under hela perioden. Den norra
infarten till Ängkärrsgatan stängs av helt för biltrafik.
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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!
Varma hälsningar
Norrenergi
Etapp 1–2
Helena Gajbert

Martin Berggren

Projektledare

Byggledare

Telefon: 08-594 761 73
E-post: helena.gajbert@fvb.se

Telefon: 070-306 61 70
E-post: martin.berggren@fvb.se

Etapp 3–5
Marcus Frönmark

Kristofer Isaksson

Projektledare

Byggledare

Telefon: 073-066 38 18
E-post: marcus.fronmark@termoekonomi.se

Telefon: 070-758 90 44
E-post: kristofer.isaksson@termoekonomi.se

.

