
INFORMATION
Hej!

Vi kommer på uppdrag av Dals-Eds kommun att utföra arbetena med den nya
tryckstegringsstationen vid vattentornet . Därifrån kommer vi att gräva ner nya vattenrör från
vattentornet ner i Kronoparksvägen och fram till korsningen Topperudsvägen/Timmerdalen (se skiss
på etapperna). Vi kommer att ställa upp en etablering på Topperudsvägen.

Trafik:
Vid arbetena på Kronparksvägen så kommer den att stängas för genomfart till en början vid nr 13.
Trafik till Kronoparksv 13-20 kommer gå från Strömstadsv. Trafik till Kronoparksv 10-1 kommer att
ledas via Topperudsv alternativt via Strömstadsv allteftersom arbetet drar sig ner mot
Topperudsvägen.
Vid arbetena på Topperudsvägen så kommer trafiken ledas om med hjälp av hänvisningspilar och
skyltar.
Eftersom arbetena går framåt varje dag så kommer även trafiken påverkas dag för dag. Så var
uppmärksam på att följa de skyltar som finns.
Det kommer hela tiden att vara möjligt att passera till fots och med cykel.

Hur kommer detta att påverka dig?
Det kommer vid tillfällen att bli lite trångt och bökigt på det berörda området. Men vi kommer att
göra det vi kan för att minimera störningarna för er. Hjälp oss gärna genom att köra sakta och lugnt
förbi arbetsområdet.
Vi kommer även att vid några tillfällen stänga av vattnet till era fastigheter vid inkoppling av
huvudledningar och serviser. Ni kommer att få information om detta innan så att ni kan förbereda er
och tappa upp vatten till era behov.
Vid arbeten på Kronoparksv kommer hållplatsen för skolbussen att stängas. När det blir aktuellt så
kommer ni att få information om alternativa hållplatser under denna period.

Grävarbetena börjar v 49 och beräknas hålla på till februari 2014. Sluttiden är dock lite beroende på
hur sträng vintern blir. Vi kommer sedan tillbaka när tjälen har släppt för återställningsarbeten, asfalt
mm.

Hör gärna av er om ni har några frågor!  (Bild visar arbetsområdet)

Med vänliga hälsningar

Lars Strandberg
Arbetsledare
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