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Kontakta oss
Det finns flero sött ott som medlem kommo i kontokt med styrelsen. Det konske ollro
enklosie ör kommo till måndogsjouren och proto med oss. Skriftligo meddelonden
kon också mejlos till föreningen eller lömnos in iill föreningskontoret.

Om ditt örende fordror beslut så tos desso ov orbetsutskottet eller styrelsen och inte
ov enskildo styrelsemedlemmor. För ott sporo tid sÖ bör sådono örenden riktos till

styrelsen och helst skriftligen. Tönk öven pÖ ott de flesto styrelsemedlemmorno hor
ordinorie orbeten. Detto gor ott det kon to en viss tid innon du fÖr svor.

Postodress: Box 6002 ,164 72 Kislo

SibeliusgÖngen 34

08-750 66 30

Mån-Fre 02.00-12.00.

Vi lyssnor ov telefonsvorore i mÖn ov tid. Observero ott vi iförsto hond tor hond om
boende som kommer till Föreningskontoret, vi svoror i telefon i mån ov tid!

Mån
Tis

Ons
Tor

Fre

ir'il.',,

07.00-10.00
07.00-12.00 somt
07.00-12.00 somt
02.00-12.00 somt
02.00- r 0.00

15.00-16.45
15.00-16.45
r5.00-16.45

Måndogor ojömno veckor i föreningskontoret Sibeliusgången 34 kl. l9:00-20:00. Kom
och tröffo styrelsen.

AdEx Fostighetsutveckling AB genom förvoltore Ann Eriksson nÖs på 08-586 344 06 olt
onn@odex.se. Kontokt med förvoltoren sko endost göllo förvoltorörenden och ingo
felonmölningor. Desso sköts ov Primör.

Felonmölon görs direkt till Primör. Primör nås helgfrio vordogor 8.00 - 16.00 pö 08-12 OO

27 08 eller skriv till dygnet runt, eller . Vid okuto
örenden eller pÖ helgdogor sko mon ringo Securitos fostighetsjour pÖ 010-470 53 81 -
notero ott om situotionen inte bedöms som okut sö fÖr Du sjölv betolo kostnodernol
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Styrelse presenterar
Efter mÖngo och lÖngo förhqndlingor hor styrelse i december beslutot ott byio
förvoltore. Tidigore hor vi köpt förvoltortjönst hos HSB och Axel Persson vor förvoltore.
Vi tockor Axel för det året hon jobbode hos oss och vi völkomnor Ann Eriksson frön
AdEx som ör vår nyo förvoltore.

Av den onledningen hor ocksÖ detto plonerode nummer ov Porkolen flyttots till 2018.
Styrelse beklogor ott inte tillröckligt och regelbundet under 201Z informerod
medlemmorno om nyheterno som kommer somlode nu. Böttring kommer ske dö vi

sÖ smÖningom onlitor mer hjölp för fromstöllonde ov tidningen och underhöllondet
ov hemsidon.

!' r'1 :r lrill-l!:

Jog heter Ann Eriksson och orbetor på Rdfx Fosiighetsuiveckling AB som teknisk och
odministrotiv förvoltore sedon snort i 5 år. Jog ör utbildod fostighetsingenjör vid
Gövle Högskolo och hor sedon 2003 orbetet pÖ AdEx.

Mitt onsvor i föreningen ör frömsi ott somordno somtligo förvoltningsovtol. Dvs

fostighetsskötsel, morkskötsel, stödning, personolen pö kontoret, hissor, mm mm. Se till

ott desso ovtol efterlevs och ott den service som skoll levereros till styrelsen och
boende levereros och detto på ovtolod tid.

I mitt orbete ingår ocksÖ ott voro er kontokiperson i örenden som kon dyko upp i en
bostodsröttsförening. Det kon till exempel voro en gronne som stör, en intröffod
vottenskodo, frÖgor om pågÖende projekt eller förvoltningsovtol mm. Minst tvö
dogor i veckon finns jog pÖ plots i föreningen men det går bro ott nå mig ollo
orbetsdogor enligt nedon.

Jog hor börjot sötto mig in i vod som hönder i föreningen och hor vorit i kontokt med
någro ov er redon. Det ör dock en stor förening och jog ser from emot ott fö löro mig
med om er förening!

För ott kommo i kontoki med mig ringer ni 08-586 344 06 eller skickor e-post på
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Föreningskontoret informerar
Föreningen informeror också om ott vi inte löngre hor någon hondkosso sö vi tor inte
mot nögro betolningor på kontoret. All betolning sker vio RB Riksbyggen och
foktureros pÖ ovierno. I sombond med detto hor styrelse besluiot ott to bort
göstporkeringsburor pö Kosködöcket.

Kommer du till kontoret i eit speciellt örende och kontorspersonolen inte könner igen
dig så kon de inte hjölpo dig om du inte legitimeror dig eller om du sjölv inie ör
lögenhetsinnehovore.

Styrelsens beslut och regler kring elektronisko lås (optusbrickor)

. Vorje lögenhet sko ho tre (3) brickor, exklusive tvöttstugenyckel.

. Vorje lögenhet får ho moximolt två (2) brickor med tillgång till goroge, soprum
"vuxennycklor". Bricko nr I och 2 ör vuxenbrickor. Övrigo brickor får endost ho
behörighet iill port "bornbrickor".

. Om en lögenhet redon hor tre brickor som ör registrerode i vÖrt system, kostor
ytterligore bricko 200 krlst.

. Om mon toppor bricko möste mon inkommo med kopio på polisonmölon
innon mon kon få den ersott.

Följonde regler göller för hontering ov fysisko nycklor

De nycklor vi hor kvor ör t.ex. nyckel till köllorförråd och nyckel till hönglÖs till
gorogeplotsen.

. Vid flytt sko ollo nycklor som inte ör lögenhetsnycklor lömnos till
föreningskontoret. Nycklor som inte lömnos in vid flytten debiteros med 600 kr
per nyckel, göller öven optusbrickor 200 kr.

. Förlorode nycklor sko olltid polisonmölos. Föreningskontoret bestöller en ny
nyckel först nör de fått kopio på polisonmölon.

Föreningen informeror också om otl det skedde mångo inbrotl ivår förening och otl
Polisen sötter ett meddelonde om det på onslogslovlorno.

Slöpp inle obehörigo till husen. frågo om de bor hos oss! De flesto inbrotl sker mitt på
dogen och yttre skolskyddet ör konstigt nog opåverkot.
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Fönsterbyte i hela föreningen.
Fönsterbyte hor stortot i hus 5 i börjon ov september 2012. Nedon finns informotion
om ivilken grdning orbetet kommer ott utföros enligt projekteringsplon. Mer
deioljerode tidploner för de oliko huvuddelorno kommer ott onslös i tropphus
ollteftersom orbetet fortskrider. Om det skulle bli nÖgro öndringor i tidplonen kommer
reviderod tidplon ott onslås i berördo tropphus.

lnnon vorje huvuddel stortos kommer somtligo boende ott kollos till ett
informotionsmöte dör representonter frön styrelse, Fönsterkonsuligruppen Nele AB
somt representonter frön upphondlod entreprenör. Fönsterspeciolisterno i Norrlond
AB ott nörvoro för ott informero hur orbetet kommer ott gå till irespektive lögenhet
och såklort svoro på eventuello frögor nisom boende hor.

Fönsterspeciolisterno i Norrlond FSN gör ocksö lögenhetssyn strox innon oviseringen
om fönsterbytet för ott sökerstöllo vilko skodor finns i resp. lögenhet. I sombond med
detto vill föreningen pÖminno om tidigore i (Porkolen nr 2/2017) oviserod kontroll ov
oliko instollotioner i vorje lögenhet som utförs ov Primör porollellt med denno syn.
Detto för ott strox efter fönsterbytet kunno genomföro en sk OVK - obligotorisk
ventilotions kontroll. En hel del medlemmor hor t.ex. koklot över ventilotionsdon eller
instollerot förbjuden köksflökt. Detto möste åtgördos innon OVK. Med denno kontroll
hittor vi desso brister i god tid och OVKn kon genomföros med förre onmörkningor.

Kollelse till informotionsmötet kommer i god tid ott delos ut i somtligo brevlÖdor.

[nn*{ å rrt i m-i r t ic$ pf -r *:

l.{ rl vr: cirl t I I \i *r,ls.-r ;i,1-r{}

Hus 5, 6,7,
Koskögoton 10-24,32-36. Huvuddel ör i skrivondets stund lor och slutbesiktigod.

i fl rr r, ir,iit"$ r"' t I Sitr rta r .i -rn u -r li .I{l ! $

Hus 8, 9, 12, 13

Koskögoton 2-6, Porkologoton 3-2, 1 5-2l,SibeliusgÖngen 52-58

N-{rrr.uil*jel } 5i;:rt*rl i cl ir'*k[ ;iil+lq;{,r'rirrri {i}} $1 l.}t
Sibeliusgöngen 40-50

i {ur, ir+"ii{t:X å !rf-rri,il i dir*kf ,.imsit"rit,l!ng liii i if} .\

SibeliusgÖngen 32-38, Sveoborgsoton 6-24, Koskögoton 26-30, Porkologoton 9-1 3, 23-
25.

Hittills hor orbeten fromskridit uton störningor, en endo gång vor medlemmen inte
hemmo dÖ det vor dogs, men det löste sig snort. Viktigt ott ollo öppnor dÖ tvÖ
lögenheter pö sommo våningsplon i två ongrönsonde hus görs somtidigt. Se till ott
inte störo tidsplonen.
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Antol glos/luft
Antol m2 glos
Antol m2 boendeyto
Beröknot befintligt U-vörde
Beröknot nytt U-vörde
Energipris
Grodtimmor
Sönkning ov inomhustemp.
Berö knod energiprishöjnin g/Ör
lnomhustemperotur
Beröknod kostnod
Finonsieringsrönto
Tillöggsår efter omortering
I kwh=XkgCO2

Totol miljöeffekt per år
Besporing år I pgo böttre
isolering
Besporing ör I pgo
temposönkninq

4 985 st
7 797 m2

59 804 m2
3,0 W/mzK
I ,l W/mzK
I krlkWh
122 500 gr.tim
lgr
6%
22 gr
43 282 000 kr exkl moms
4,8 %
20 ör
0,r09 kg

236920 kg CO2
1 814 752kr

358 824 kr

Summo besporing ör'l

. " .. r ,- l

Minskod koldioxid (CO,)

2 173 576 kr

.,i

236 ?30 kg
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Verrtiir: i fi!r:rtr.cri
De nyo fönstren ör förseddo med vödringsventil. Denno kon regleros för vorje fönster
men för obsolut inte töppos till, mölos över eller överhuvudtoget pöverkos på nögot
sött. Genom desso ventiler kommer luft in i lögenheten och för ott kloro kroven för
kommonde OVK behöver desso voro öppno. Liko mycket luft som sugs ut ur
lögenheten skoll kommo in genom desso ventiler. Luften som kommer in denno vög
vörms upp ov rodiotorerno under fönstren. Stöngs desso ventiler sugs luft in frön
okontrollerode håligheter och luften vörms inte upp. Upplever du drog frön desso
ventiler beror det snorore på ott ni möblerot för nöro fönstret.

Se skötselinstruktionen på nösto sido.

De brister på ventilotionen som ör innehovorens onsvor kommer ott få åtgördos och
bekostos ov innehovoren. Det ör dörför viktigt ott de brister som upptöcks vid
kontrollen ötgördos innon besiktningen genomförs sö ott mon inte också behöver
bekosto en ombesiktning. De brister som noteros vid kontrollen kommer ott skickos ut
per brev till de innehovore dör desso brister noterots igod tid innon OVK-
besiktningen.

.I'a.:,rlr iippnas filr clc snnr l"l*r ira*,,re rtdr: ftinstcrbvå,*
Det kon bli pöfresionde för en del ov vöro medlemmor ott under de mest kritisko tvö
timmorno då gomlo fönster plockos bort och nyo sötts in ott voro hemmo isino
lögenheter. Det kon ocksÖ upplevos kollt i lögenheterno nu nör dei ör gonsko
mångo minusgroder.

Föreningen erbjuder dÖ våro medlemmor ott kunno vistos i 52:on under dogtid. De

som tycker och könner behov ov detto kon kontokto föreningskontoret för ott
oktivero sin Aptus-bricko som ger tilltröde till lokolen.
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Skötseli nstru ktion
UtetuftsDiffusorn Omega

Reglering av luftflöde
För öppet/stängt täge skjuts ventilen i sidted. Ventilen är steglös regterbar. (Modetten med 12 mm
håt ger i "stängt" täge ett svagt grundftöde.)

Rengöring

Rengör OmegaDiffusorn med vantigt diskmedeI etter annat biotogiskt nedbrytbart rengöringsmedet,
tämptigen i samband med fönstertvätt. Diffusordeten lossas från bottenptåten genom att dras rakt
ut, om säkerhetsklammer används demonteras dessa först genom att de försiktigt bändes isär
(OmegaList diffusordel lossas genom att skruva ur de två skruvarna). Därefter torkas delarna av med
en fuktig trasa och rengöringsmedel enligt ovan. Diffusordelen återmonteras i bottenplåten genom
att den försiktigt ktämmes ihop, utan att den deformeras, och passas in den i bottenptåten. Enktast
är att börja i ena änden för att sedan jobba in den bit för bit. (Omegalist diffusorde[ återmonteras
med samma skruvar). Eventuetta omegaklamrar återmonteras.

Filter (tillval)
Filtret bör rengöras etter bytas minst två gånger per år. Lämptigen gör du det efter poltensäsongen
på i juni och efter tövfätlningen i oktober. Fittret kan tvättas för hand med ett vanligt biotogiskt
nedbrytbart tvättmedet. Utbytesfitter kan köpas styckevis.

Nederbördsskydd (ti llval)
Om ventilen sitter i karmen finns ett nederbördsskydd monterat på utsidan. Se titt att detta inte är
igensatt av [öv, etc. då det hindrar luftens väg in i rummet. Detta görs tämptigen i samband med
fönstertvätt.

Värt att veta

Drag

Den vantigaste orsaken titt drag är otäta fönster. Kontrottera att fönstrets vantiga tätningstister
fungerar och att de överensstämmer med monteringsanvisningen för din luftväg. OmegaDiffusorn
skalt normatt vara öppen. Vjd väderlek med extrem kyta elter stark vind kan du begränsa öppningen
alternativt stänga den helt. Det görs genom att skjuta hela ventilen åt vänster helt elter detvis. Vid
stark btåst bör du först prova att stänga dörrarna inne i bostaden/kontoret för att hindra korsdrag.

Kondens

Uppstår varaktig kondens mellan glasen i fönstret kan det vara ett tecken på att tryckbalansen i
huset är fet. Ventitationssystemet bör då ses överför att säkerstätta ett undertryck
bostaden/kontoret och därmed en riktig luftströmning. Det kan även bero på att fönstret är otätt.
KontroItera fönstrets vantiga tätningstister så att de överensstämmer med monteringsanvisningen för
din tuftväg.

Om du har några frågor är du vätkommen att mejla etter ringa oss, adresser och tetefonnummer
hittar du i sidfoten!

,-rrcrrol
aö{D3t(
l a r a a al

Oppet Stängt
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Faret
Föreningen hor enligt tidigore publicerod underhöllsplon mölot och fröschot upp i

Foret, orbeteno ör nu ovslutode isin helhet, dö ollo goller ocksö hor togits bort. Dei
hor stöllts in stödmoteriol och nyo soptunnor för ott underlötto för medlemmorno ott
stödo sino buror. Redon nu ör minst hölfien borto. Mon stjöl inte frön någon, denno
nÖgon ör föreningen det ör vi ollo som betolor, dö det måste ersöttos.

De medlemmor som hyr sin porkeringsplots i Foret fick nyo hyresovtol innehållonde
föreningens policy i bilogo dör mon förbinder sig ott stödo buror och inte bevoro
någro ondro soker ön ett fordon och en uppsöitning döck. Nu hor föreningen skickot
vorning om uppsögning till de som bevoror ondro soker ön det nömndo.
Uppsögningor kommer så småningom ott verkstöllos. Vill ni ho en plots i Foret
kontokto föreningskontoret för ott stöllo er i kö.

Foret hor drobbois ov skodegörelse under vintern. Goroget ör komeroövervokot och
oll skodegörelse Polisonmöls.

Ryte av garage* eller p-plats
Dö möngo medlemmor vid byte ov plots struntode i ott betolo för den gomlo
plotsen och föreningen fick ett stort hyresbortfoll (fick krövos in genom lnkosso och
vörsto foll Kronofogden) sko byte genomföros kvortolsvis. Det betyder ott om du vill

byto plots så kontoktor du föreningskontoret som ontecknor dino önskemål och
kontoktor dig för ovtolsskrivning strox innon ovierno för nörmoste kvortol skickos ut.

Trapphusen
Tropphusen får inte belomros ov soker, inte ens tillfölligt dö du ploneror oit gÖ till
miljöstugo t.ex. dogen efter du stöllde de dör. Tropphusen ör utrymningsvög vid
brond mm. Dvs det skoll gÖ enkelt ott i mörkret to sig genom tropphuset och ut i

frisko luften. lngo bornvognor, dörrmottor. kortonger, blommor o dyl skoll stå i vögen.

Tönk ocksö pö ott inte skodo tropphuset vid renovering och flytt. Vöggornc ör
ommölode för inte sö lönge sedon. Tönk pö ott skyddo hiss och golv vid tronsporter.
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Om du storrenoveror din lögenhet sko du köro bort
ditt ovfoll tillstotionerno och inte onvöndo dig ov
våro miljöstugor som inte ör ovseddo för detto.
Sommo sok göller om du byter vitvoror eller
tvöttmoskin.

I Porkolen nr I -2Ol 7 hor vi skrivit om ott soker som
stölls i tropphusen kommer efter en skriftlig vorning
ott ovlögsnos ov föreningen, logros iett speciellt
rum och lömnos ut mot beskrivning och en ovgift pö
400 kr som debiteros medlemmen på hyresovin.
Äntligen hor vi kommit igång med detto. Hor du
råkot ut för detto kontokto föreningskontoret för ott
få tillboko dino föremå|.

Städning av källarförråden
Som medlem i Fostighetsögorno i Jörvo hor föreningen fått erbjudonde om ott
certifiero och trygghetsbesiktigo föreningens ollo hus och utrymmen. En somlod
ropport ör inte klor i skrivonde siund och vi återkommer med den. Vid inspektionen
ov våro köllorfönöd kunde konstoteros ott visso ör överfylldo. Mångo fönåd ör
begrovdo i möngörig domm och smuts. Honden på hjörtot, hur möngo gånger hor
ni plockot tillboko till lögenheten det som en göng homnode i kölloren. T.o.m.
förgburkor efter renoveringen möglor somtidigt som mÖngo ov soker kon konske
voro behövdo eller göro nytto hos nögon onnon. Mon skulle kunno minsko risken för
stöldbegör då spönningen med mÖngo soker i förrådet bjuder till inbrott.

Föreningen bjuder till en renso, slödq, byto - Schpock - dog i Forei, i försto
omgången skulle vi to ollo höghusen på Sibeliusgöngen, och stöller from en
contoiner till ert förfogonde. PÖ våren nör det bli vormore ute kon vi to de resteronde
gotorno iföreningen. Men ollo medlemmor ivölkomno.

Vi tönker bjudo på en enklore förfriskning för de som deltor.

Vi återkommer med dog och hoppos på en stor onslutning. Stödo görno ero
gorogeburor somtidigt!

Sibeliusgången
Föreningen hor bytt ut de smö oskkoppor
som vor plocerode vid portor pö
köllorplon pÖ Sibeliusgöngen. Desso vor
olltid överfullo, vöndo nerÖt och fimpor
vor utspriddo över helo ingöngen. De
ersottes med en sior popperskorg med
oskkoppen ovonför sö ott förhoppningsvis
kommer ollt skröp homno i desso.
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Insändare från en hundägare

f,åumdäa-tr*

Från flero insöndore: Nu fÖr det voro noq. Det ör inte hundens fel ott husse
eller motte inte plockor upp hundbojset om olyckon rökor höndo pö
göngbonorno, görden.

Allo hundögore hor onsvor ott plocko upp efter hundögorens fyrbento
vönner, vor sig du EN, TVÄ visso t.o.m. TRE hundor I toget.

Nu finns det somligo hundögore som gör det lött för sig genom ott sporko snö
över sitt onsvor eller ott slöngo bojset I buskorno.

VÖren kommer och ollt tinos upp, bokterierno vöxer och hundorno kon blivöldigt
sjuko, mosk I mogen, diorr6er. Hunden vill görno lukto och slicko isig ov hundors
ovföring.

Är det ott voro en bro husse eller motte?

Tor hundögoren husse eller motie hönsyn tillsino gronnor. Ligger bojset på
göngbonorno och mon ej ser bojset I tid fostnor det under skorno. Detto följer in I

lögenheten. vÄNLtGEN: PLoCKA UPP.

De som sköter sig drobbo ofrivilligi ov ERT döligo omdöme. Skörpning.

Porken ör heller ingen rostplots.

Rosto hunden uionför bostodsområdet och löt hunden få sino völbehövligo
promenoder med husse och motte.

Sjölv Hundögore

il
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Information från Polisen

Vapenamnesti - lämna in skiutvapen och ammunition
Mellon den I februorioch 30 opril 2018 göller en tillföllig vopenomnesti iSverige.
Under vopenomnestin kon du som uton tillstönd hor skjutvopen och ommunition
lömno in det till polisen. Du kon voro ononym och kommer inte ott stroffos för
innehovet.

Amnestin omfottor inte spröngmedel eller ondro explosivo ömnen. Polisen kon
inte heller ov sökerhetssköl to emot desso.

Frågor och svar om vapenamnestin

Vad menas med vapenamnesti?
Det innebör ott den som hor ett skjutvopen eller ommunition uton ott ho tillstÖnd för
det kon lömno in vopnet eller ommunitionen till Polismyndigheten uton ott stroffos för
innehovet. Vopenomnestin göller I februori- 30 opril 2018.

Vad är syftet med vapenamnestin?
Syftet ör ott minsko förekomsten ov illegolo vopen isqmhöllet och pö sö sött röddq
liv.

Kan jag lämna in vilken typ av vapen som helst?

Nej, omnestin göller boro skjutvopen och ommunition. Polisen kon inte to emot
spröngmedel eller ondro explosivo ömnen. Amnestin göller heller inte för knivor eller
ondro forligo föremå|. Döremot omfottqr omnestin exempelvis ljuddömpore, pipor,
lödor m.m. Det ör södono föremÖl som onges i 1 kop. 3 $ vopenlogen (1996:67), pö
Riksdogens webbplots.

Viktigt när du lämnar in vapen
Glöm inle otl konlrollerq otl vopnel ör oloddol. Det ör vikligt för din och qndrqs
sökerhel!
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ENGELSKA

lllegal weapons amnesty
Do you know anyone who has illegal weapons in their possession? ln the
case of shootings with a fatal outcome. it's often illegal weapons that are

used.

There will be a temporary weapons amnesty in Sweden from 1 February to 30 April

20'18. During this period, anyone who does not have a licence for firearms and

ammunition can hand in weapons to the police. Anyone who voluntarily hands in

weapons during the amnesty will not be punished for possession and has the right to
remain anonymous.

Anyone who does not hand rn their weapons during the amnesty risks more severe

punishment if they are subsequently discovered with illegal weapons.

Please spread the word about the weapons amnesty and help to remove
illegal weapons from our streets.

It is important to check that firearms are not loaded before being handed in. The

weapons amnesty does not apply to explosives or other explosive substances. For

safety and security reasons, the police are not able to accept these.

Read more at polisen.se/amnesti or
call 114 14 if you have any other

questions about the weapons amnesty
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Vapenamnesti 2018
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Information från valberedningen

Föreningen behöver Dig !!!
Valberedningens uppgift är att
förbereda valet på stämman och
därmed förhindra ogenomtänkta och
plötsliga personval på stämman!

Det viktiga är en rätt kombination av
förtroendevalda som har de rätta
förutsättningarna för såväl uppdraget som
att fungera ihop.
Kandidater sökes särskilt med kvalifikationer inom följande
o ekonomi o IT- och webbkunskap
o juridik o mark- & fastighetsskötsel
o information (duktig på att skriva & formulera sig)
men viktigast är sunt förnuft, gott omdöme och demokratiskt tänkande.

Kontakta Kristina Bah

valberedningen |i:triåZ?nttrts sz4osg
om du vill ullis.sjoberg@bredband.net

ensasera dig i 5;ä;i,i:'rt;'"'
föreningen. Javaadooo@yahoo.se
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Information från Trafikverket
nir>

U; TRAFIKVERKET
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Mars 2018

Det här händer under våren i projektet

Bygget med Förbifart Stockholm är i full gång och under 2018 händer många
spännande moment. Tunnlarna har blivit längre, transportband har byggts och
förberedelser sker inför flera nya entreprenadstarter. Här kan du ta del av vad händer
under våren 2018 och hur det ser ut längs med sträckan i dag.

Vårens arbeten utmed hela sträckan

Därför bygger vi en ny sträckning av E4

Förbifart Stockholm

Stockholm är en av Europas snabbast växande huvudstadsregioner. Det ställer höga
krav på infrastrukturens anpassning. Trafikverket utvecklar samhället för att alla ska
komma fram smidigt, grönt och tryggt, vilket är en förutsättning för att regionen ska
fortsätta att vara en attraktiv plats för alla att leva och arbeta i.

En viktig pusselbit för en tillgänglig Stockholmsregion är byggandet av en ny sträckning
av E4 Förbifart Stockholm. Vägen binder ihop norra, västra och södra Stockholm och
människor och varor kan ta nya, smidigare vägar.
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Utställning om E4

Förbifart Stockholm

I Sundbyberg har vi en utställning där vi
presenterar oss. Här finns information om
projektet och dess delprojekt, man kan
se 3D-modeller av- och få djupare
information om vårt miljöarbete, hur vi
bygger den nya sträckningen och mycket
annat.

Vill ni besöka utställningen och få mer information om projektet?

Skanska vinnare av
arbetsm i ljöpriset 21 07
Trafikverket och E4 Förbifart Stockholm
delade för första gången ut ett
arbetsmiljöpris och vinnaren blev
Skanska.

Skanska (FSE105) vann priset för deras
trafikplanering med tyngre barriärer än
vad Trafikverket kräver, med skärmar och
säkerhetsavstånd som avsevärt förbättrat
arbetsmiljön längs den hårt trafikerade
E4an vid Kungens Kurva.

Trafikverket delar ut priset för att visa att det finns goda exempel på bra arbete som
entreprenörer hos oss gör för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt.

Arbetsmiljön är jätteviktig och genom de här exemplen kan vi inspirera och påverka
andra. Vi vill också ge en eloge till människor som jobbar för bra saker för att få det att
inspirera och sprida sig. Vinnare blir den entreprenör som exempelvis har den bästa
lösningen, maskinen eller person som påverkat arbetsmiljön till det bättre.

Läs mer hur vi jobbar med arbetsmiljö och säkerhet

Läget i entreprenaden i

Häggvik
Följ oss på lnstagram
På lnstagram heter vi
e4forbifartstockholm. Där publicerar vi
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Sedan mitten av januari har NCC valt att
pausa bygget i Förbifart Stockholms
entreprenad vid Häggvik. Trafikverket och
NCC har nu kommit fram till hur de ska
arbeta vidare tillsammans för att nå en
effektiv produktionsplanering.

Läs mer här

Nu finns det en regional
Facebooksida
I oktober 2017 lanserades Stockholm-Öst
en regional Facebooksida -Trafi kverket
Stockholm.

Där kan du som bor i Stockholm följa vårt
arbete nära dig. Här kan du prata med
oss om vägar, järnvägar och färjor i

Stockholm.

Följ Trafikverket Stockholm på Facebook

Följ oss i våra digitala kanaler:

nyheter och inblickar från E4 Förbifart
Stockholm för dig som är nyfiken på
projektet. Vivillgärna lära känna dig
också, så kom ihåg aft lämna en
kommentar!

Här hittar du oss
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Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm som ska
förenkla vardagen och skapa rnöjligrleter for fortsatt utveckling i en starkt växande
region Leden binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar
Essingeieden och inrrerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem
Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vagens 21 km gar drygt 18

km i tunnel. Byggtiden är cirka tro ar och ieden öppnas för trafik 2026.
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Medverkonde idetto nummer Belo Johonsson, Arne Eriksson, Ann Eriksson

Brf Porkolo
Box 6002,164 72 Kisla
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