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Information om utvecklingen av området
Arbeten i området under vecka 17-18:
•

Montering av stomme. Arbeten med lyftkran kan vissa dagar på grund av väder och vind
förlängas efter kl. 17.30. Arbeten kommer att pågå även under fredag 19 april och
måndag 22 april kl. 08.00-16.30.

•

Under vecka 18 kommer en bygghiss att monteras i arbetsområdet vid Sturevägen 7.

•

Schaktarbeten med borrning, sprängning och bortforsling av massor. Sprängning sker
på vardagar, 2-3 gånger per dag mellan kl. 8.00-15.00. Flaggvakter stoppar
gående/cyklister/bilister från att komma för nära området där det sprängs.
Signalering vid sprängning:
Innan sprängning kommer korta signaler med tuta under 30 sekunder. Direkt efter detta
utförs sprängningen. Sedan låter tutan med en lång signal vilket betyder att
sprängningen är över.

•

Förberedande arbeten för husgrund.

•

Rivning av cykelförråd.

•

Vi har utökat arbetsområdet och den del av Folkungavägen som ligger i anslutning till
vårt område är avstängd. Skyltar visar hur trafiken leds om.

•

Torsdag morgon till fredag eftermiddag varje vecka kommer återvinningskärl för glas,
plast och papper att finnas utplacerade vid platser för hushållsavfall. Det är inte tillåtet att
slänga återvinningsavfall vid hushållsavfallet, så förvara sakerna hemma fram tills de
dagar återvinningskärlen finns på plats. För övrigt grövre avfall hänvisar vi till
kommunens återvinningscentraler, se kommunens hemsida. En gång per kvartal
kommer kärl för elavfall att finnas, datum meddelas inför varje tillfälle.

Eventuellt störande arbeten kommer att utföras mellan kl. 07.00-17.30 under vardagar.
Det är inte tillåtet att gå in på arbetsområden som är inhägnade. Områdena är
inhägnade för allas säkerhet.

Här hittar du information
Vår utveckling i Jakobsberg är färdig år 2020 och vi kommer att informera löpande
under tiden. Du kan hitta informationen i ditt trapphus och på vår hemsida:
www.skandiafastigheter.se/utvecklingjakobsberg
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