Solna den 5 februari 2020

Gång- och cykelvägen vid Johannesfred avstängd till mitten på mars

Vi bygger ut förnybar kyla till Bromma
Fler och fler upptäcker fördelarna med att skapa en behaglig inomhustemperatur med fjärrkyla
– ett problemfritt och klimatsmart sätt att svalka kontor och köpcentrum på. För att möta den
växande efterfrågan bygger vi ut vår kyla till Bromma. Den nya ledningsdragningen går från
Solna strand till Bromma Blocks-området.

Vad innebär arbetet för dig?
Nyligen korsade vi Bällstaviken med våra ledningar och nu gräver vi ner dem i gång- och
cykelvägen mellan Johannesfred och City Gross. Gång- och cykelvägen är därför avstängd
under en period – se karta nedan. I mitten på mars beräknar vi vara klara med denna sträcka
och då öppnar vi gång- och cykelvägen igen. Därefter fortsätter arbetet med ledningsdragningen uppför slänten till
Huvudstabron och vidare längs med
Norrbyvägen.
När vi har nått Bryggerivägen fortsätter
vi fram till Ranhammarsvägen. Längs
med denna sträcka (Norrbyvägen)
påverkas inte framkomligheten för
gång- och cykeltrafiken eftersom det
högra körfältet, som svänger in på
Bryggerivägen, görs om till gångoch cykelväg.

Här stängs
vägen av

Kontakt
Vi förstår att arbetet påverkar dig som
bor och verkar i området och gör allt 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
Norrenergi

Prickarna i orange visar alternativ gång- och cykelväg. Den blå
linjen i kartan visar var ledningen byggs. Du kan läsa mer på
www.norrenergi.se/kundservice/pagaende-arbeten/
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