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Handläggare Datum  

Ulf Ohlsson  2019-10-09 17010 
 

Trafikavstängning – Grönalundsvägen, Rinkabyholm 
 

Nu fortsätter vi med VA-förnyelsen i era gator inom Dörbylund / Grönalunds 
området. Vilka gator som omfattas av trafikavstängning framgår på bifogat 
kartblad och alternativ tillfartsväg. 

Det här gör vi 

Vatten- och spillvattenledningar kommer att bytas ut, och dagvattenledningar 
att byggas ut. 

Så här påverkas boende längs gatan 

Det kommer dock att bli störningar när det gäller tillfarter och 
parkeringsmöjligheter.  
 
Tänk gärna på att parkera en bit utanför arbetsområdet. Då blir det lättare för 
oss att komma fram. 
 
Tillfällig postlåda sätts upp om inte brevbärare når ordinarie postlåda. 
 
Det kan bli tillfälliga och korta stopp i vattendistributionen som vi tyvärr inte har möjlighet 
att varsla om varje gång. Även missfärgning av vattnet kan uppstå när arbetena pågår. Detta 
brukar försvinna genom att spola en stund. Undvik dock vittvätt. Kontakta vår kundservice 
om vattnet inte blir klart efter upprepade försök att spola. 

Information via sms och på webben 

Kalmar Vatten informerar berörda om trafikstörningar och planerade störningar i 
vattenleveransen. 
 
Så långt det är möjligt skickar vi sms till de fastigheter som berörs av driftstörningar. Gå 
därför in på vår hemsida och lägg in mobilnummer på den adress som du vill ha 
meddelande till. Är ditt mobilabonnemang redan registrerat på din adress, finns ditt 
mobilnummer redan registrerat i SMS-tjänsten. Kontakta kundservice om du vill ha hjälp. 
 
På www.kalmarvatten.se kan du hitta ytterligare aktuell information om projektet. 

Besiktning 

Innan byggnationen startar kommer vi att utföra syn på gatumark, staket, 
murar och dylikt. 
 

Tidplan                   

Byggnationen startar med att bygga tillfällig väg. Arbetet kommer i denna etapp 

11 att pågå i ungefär 20 veckor, vecka 42 – 12 (2020). 

Arbetet bedrivs vardagar mellan kl 7.00 och kl 15.30.  
 

http://www.kalmarvatten.se/
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Policy för dag- och dräneringsvatten 

Till spillvattennätet får endast spillvatten avledas. Regnvatten från tak, 
hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten ska avledas till det kommunala 
dagvattennätet eller tas om hand lokalt inne på tomten. Dagvatten som är 
kopplat till spillvattennätet försämrar ledningarnas kapacitet och ökar risken 
för källaröversvämningar. Denna felkoppling försämrar dessutom 
reningsprocessen i avloppsreningsverket. Läs mer i bifogad broschyr.  
 
Krav om bortkoppling av dag- och dräneringsvatten kan ställas på er fastighet. 
Då har ni 1 år på er att koppla bort detta vatten från spillvattennätet.  
 
 
 
Vid frågor är ni välkomna att kontakta: 
 

Kundservice, Kalmar Vatten: 
Tel: 0480-45 12 10, E-post: info@kvab.kalmar.se 
 
 
Byggnation och tidplan: 
Arbetsledare Kent Fridlund  
 
Projektet: 
Projektledare Ulf Ohlsson 
 
Frågor om avgifter:  
Therese Löfgren 
 
Bortkoppling dag-/dräneringsvatten från spillvattennätet:  
Rolf Hedman 
 
 
 

Kalmar kommuns serviceförvaltning: 
Kontaktcenter, Tel: 0480-45 00 00, E-post: serviceforvaltningen@kalmar.se 
 
Asfaltering: 
Arbetsledare Henrik Bertilsson 
 
 
Hälsningar 
Kalmar Vatten AB 

mailto:info@kvab.kalmar.se

