
Informationsmöte 2019-12-17 

Mötet innehöll information om Järfälla VA & Byggentreprenad och historien bakom företaget och 

dess tidigare erfarenheter med liknande projekt. 

 

Information ges om grunden till Projektet, och vikten av att byta ut och förnya det befintliga Va-

ledningssystemet. 

 

Entreprenören presenterar personer och ansvarsområden inom organisationen. 

 

Byggritningar på området visas som vi fäst på en anslagstavla samt har vi en genomgång av vilka 

tillvägagångsätt som kommer att användas i projektet. Med stora pilar som sätts på tavlan visar vi på 

ett visualiserat sätt hur maskinerna och yrkesarbetare jobbar och vart vi är och vart vi är på väg. 

Löpande uppdateringar på tavlan kommer att ske så alla kan följa hur det går i projektet och vart vi 

befinner oss.  

 

En öppen och god ton, och bra diskussion på frågor som kommer till tals. Alla frågor som boende har 

gällande tillgänglighet med mera besvaras. Frågor om hur arbetet utförs, och i vilka skeden som 

omkopplingarna till fastigheterna sker.  

 

Entreprenören berättar att huvudstammen kommer prioriteras i ett första skede med start från 

anslutningspunkt närmast Björnskogsvägen för att arbeta sig in längs med Renvägen. Detta gör vi för 

att vi vill arbeta oss upp från lägsta punkt samt för att kunna utföra kontroller på vattenledning, 

dag/spillningar att de är täta samt att vattenkvalitén är enligt krav innan vi i nästa skede kopplar 

samman serviserna från fastigheterna till dem nya ledningarna.  

 

Det är mestadels positiva inställningar till att vi kommer men en del frågor och funderingar över 

uteblivna parkeringsplatser samt den planerade gång- och cykelvägen.  

 

Entreprenören berättar om den nya provisoriska parkeringsytan som ska utföras längs med Värmdö 

kommuns flerfamiljshus i början av Renvägen och de boende regerar positivt åt denna åtgärd.  

Kommunen berättar om kommunens inställning gällande gång- och cykelvägen, att det inte är möjligt 

att ställa in byggnationen av den. 

Ny information kommer uppdateras i brevinkast under vecka 4 samt på kommunens hemsida. 


