
Aktuella Händelser Vallentuna Etapp 3 

Pågående Arbeten och kommande Uppdaterad V 1703 

( Etapp indelning enligt Bilaga 1 )  

Etapp 1 

Etapp 2 

Etapp 3 

Etapp 4 

Etapp 5 

Justering för asfalt framför Videobutik och dörr till Garage V 1704 

Läggning plattor vid ovan entreer under V 1705 o 1706 

Avstängning av dörr till nedre Garage Måndag V 1705 ,schakt och rivning. Uppfyllning 

yta och läggning asfalt. Därefter plattläggning under V 1705 och 1706 . Dörr till garage 

nedre plan kommer vara stängd till o från under V 1705 o 1706 

Räckt till rampen /trappan är under tillverkning. Vi hoppas få hem det under V 1710 

då monteras det. Därefter kommer trappan Under ca 4 veckor att kläs med skiffer 

Gångstråk ( Orange Bilaga 2 )  öppnades V 3, hela ytan ( utom trappan) öppnas V 1707 

Plattläggning pågår under V 170 2-1706 

Ledstråk kommer läggas V 1705 

Efter att ledstråk är lagt kommer vi öppna runt trädet och stänga av ytan mellan 

dörrarna på hörnet för att kunna komma åt Fjärrvärmen mot huset och täta denna 

under V 1705 ( grönt på bilaga 2 ) 

Avvaktar beslut om Ask, hindrar arbetet i etapp 3 just nu då vi ej kan schakta runt 

trädet. Kommande arbeten under V 1706-V 1714 kommer vi sätta kantsten, göra 

trädgropar, lägga plattor mm, Just nu används ytan för transporter mellan etapp 

1,2,4 och etapp 7,9 

Under V 1705 ( torsdag hoppas vi) kommer det en vända lättfyllning som skall tippas i 

etapp 4 ( och lite i etapp 5) Under V 1706 kommer vi sänka ned kablar och fylla upp 

etapp 4 .  Under V 1707 tom 1718 kommer det sättas belysningsfundament, kantsten, 

monteras utrustning, läggas asfalt, läggas plattor mm 

Hålet för Fjärrvärme ventilerna i gången mellan centrum och biblioteket ut mot 

Skördevägen har vi äntligen fått info av EON ( efter 2 månaders påtryckningar) om hur 

vi skall göra med brunn o betäckning. Grejerna är beställda tyvärr 6 veckors 

leveranstid men vi håller på o kollar med Ventim i Danmark om de har nått på hyllan 

för snabbare leverans . Så fort vi får hem detta så kan gropen fyllas och Gångvägen 

öppnas ( blått på bilaga 2 ) 

Arbetet står lite stilla pga inväntan besked från fastighetsägaren om hur vi skall 

schakta o bygga under skärmtaket. Skall visst bli några nya butiker där . V 1705 

kommer dock lättfyllning som vi skall lägga i lite ( ca 40 m3 kommer att hamna på hög 

på torget då vi ej kan schakta under skärmtak o fylla där pga väntan beslut 

fastighetsägare) När beslut kommit skall vi schakta, fylla lättfyll, bygga överbyggnad, 

lägga asfalt montera fundament, utrustning, lägga plattor mm ca 10-13 veckors jobb 

,dock osäkert när vi får besked 



Etapp 6 

Etapp 7 

Etapp 8 

Etapp 9 

Etapp 10 

Etapp 11 

Start V 10 

Pågående arbeten . Formning gjutning trappa, schakt för flytt bef kablar som annars 

hamnar under trappan . Schakt och uppbyggnad för trappa steg 2 . Kommande 

arbeten är att klä trappan med skiffer hoppas kunna starta under v 1707 med 

beklädnad och det kommer hålla på till ca V 1716. Därefter justerar vi ytorna lägger 

asfalt monterar utrustning och lägger plattor V 1717 till V 1720 

Start V 17 

Tyvärr så gick en massa befintliga kablar under trappan i etapp 7 och de vek ut i etapp 

9 . Dessa kablar måste flyttas ,kan ej ligga under trappan varvid vi vart tvungna att 

öppna etapp 9 tidigare än beräknat. Gående får gå över ytan framför biblioteket (Lila 

bilaga 3 ) . Vi har även påbörjat demontering av kallmuren i etapp 9 för att flytta den i 

sidled 

Skulle påbörjats i höstas, tyvärr så skulle det då störa leveranser till olika butiker ( 

hundbutik) så det var ej möjligt innan etapp 7 var klar så butikerna kunde få leveranser 

från vänd plan bakom huset och runt gaveln . Beräknad start om kraven kvarstår V 

1719 

Start V 20 

Arbetena fortgår ,tyvärr många yttre faktorer som påverkar oss hela tiden, 

butiksägare med egna önskemål, vi blir fysiskt hindrade ställvis av butik o 

restaurangägare och ideliga leveranser på torget med lastbilar och budbilar 

Har varit svårt att få besked av EON och Elverket om hur saker skall utföras vilket leder 

till ideliga förseningar 

Fastighetsägare verkar ha svårt att komma till skott med beslut vilket sinkar oss i 

framdriften då vi får stå o vänta på olika besked 

Vi jobbar mot att vara klara till 3 0/6 ,men det är under förutsättning att vi ej blir 

hindrade mer 

(exen budbil som ställer sig i vägen för lossning 10-15 min ,kan tyckas lite, men 

hindrar då 1-2 maskiner och 1 lastbil som skall fram, när de inte kommer fram så blir 

6-10 man stående, det ger 15 min lossning budbil hinder för oss och tapp i tidplan 13

enheter x 15 min= 195 min= 3,25 tim . Säg att det är 5 budbilar / leveranser under en

dag ,lågt räknat, vi tappar totalt drygt 16 timmar på en dag ,dvs 2 hela arbetsdagar

tappas på en dag ,10 arbetsdagar på en vecka 40 arbetsdagar på en månad osv, då

kan man snabbt se att tidplanen käkas upp av det som alla säger att en lossning på 15

min är ju ingenting. Min förhoppning är alla inser att ju mer vi störs o hindras desto

längre tid kommer det ta att bli klara och ju längre tid störs centrum )

Aktuella Gångvägar V 1704 bifogas i bilaga 4 












