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Hej alla medlemmar! 
Här kommer lite information igen om vad som är på gång i vår förening.  
 
Kvarlämnade saker i våra källargångar 
Det är inte tillåtet att ställa saker i källargångarna! Detta gäller även matkällargångarna! 
Källargångarna måste hållas fria från föremål av alla slag för att inte hindra 
framkomlighet och städning samt av brandsäkerhetsskäl  
Föreningen kommer att frakta bort allt som står i gångarna, vilket medför kostnader som 
i förlängningen kan föranleda avgiftshöjningar. 
   
TeliaSonera byter ut fiberkablar i våra källare 
Under våren kommer en underentreprenör till TeliaSonera att byta ut de fiberkablar som 
löper mellan våra hus i källarna. Det innebär att tekniker kommer att röra sig i våra 
källare dagtid närmaste tiden. Eventuellt kommer dessa att behöva komma in i enstaka 
källarkontor där rörkulvert ansluter till/från grannhus. De boende som berörs av detta 
kontaktas direkt av styrelsen. 
Inga avbrott i förbindelsen ska förekomma under första tiden men senare i vår kommer 
det att vid ett tillfälle bli ett avbrott i samband med omkoppling till nya fibern. Om detta 
kommer all boende att informeras. 
  
Följande stycke är information från Stockholms stad:  

Aktuella mark- och gatuarbeten 
Sommaren 2015 är det byggstart för Familjebostäders nya bostäder här i 
Svedmyra. JM börjar bygga sina nya lägenheter sommaren 2016. Inför 
byggstarten utför staden förberedande mark- och gatuarbeten. På webbplatsen 
www.stockholm.se/svedmyra hittar du den senaste informationen om arbetena. 
Vi sätter också upp information på Sveabs platskontor på Oppundavägen 2. 

 
Arbeten vecka 7-10 2015  
• Rörläggnings-, borrnings- och sprängningsarbeten vid rondellen, Selebovägen 
och Enskedevägen. Arbetena på Enskedevägen sker vid förskolan och mot 
rondellen.  
• Vecka 7: Arbeten med att bredda Grycksbovägen inför kommande 
trafikomläggning inleds. Busshållplatserna har redan flyttats till andra sidan 
Jösseforsvägen.  
• Vecka 9: Arbeten med att lägga ledningar till den nya förskolan påbörjas. Den 
lilla vägen från Enskedevägen till Herrhagsvägen förbi fotbollsplanen kommer att 
vara stängd under tiden.  
Nyligen var vattnet avstängt för boende på Selebovägen. Information om 
avstängningar finns på Stockholm Vattens webbplats: www.stockholmvatten.se 
Har du ytterligare frågor om arbetena, kontakta  
- Ulrika Jameson, byggprojektledare, Stockholms stad, 08-508 264 94  
- Helena Lombrink, kommunikatör, Stockholms stad, 08-508 266 11 
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