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Info från entreprenören
Projekt: Vatten och avlopp Stensättra
Soptunnor

Det har under vintern delvis varit problem med soptömningen.
Vid möte med entreprenören som hämtar soporna framkom det att avståndet som
lastbilen behöver backa varit för långa och det riskerar arbetsmiljön och risken att det
backas på något/någon.
Vi kommer framåt i tiden flytta ut era sopkärl på de gator som vi är och gräver på till
tillfälliga samlingsplatser platser.
De gator som är berörda av detta är markerade med rött på karta på sida 2. Platser för
sopkärlen är markerade med en gul stjärna.
Vi flyttar era sopkärl till markerad plats, ni boende får ansvara då lämna erat avfall i era
egna sopkärl på anvisad plats samt hämta kärlen när störningen på eran gata är över.
Endast markerade vägar är i behov av att ha sopkärlen på uppsamlingsplatserna. Vi
uppmanar er övriga att hämta er kärl vilket förslagsvis görs efter att de är tömda.

Vi kommer vecka 34 ställa tillbaka de kärl vid era tomter där vi inte längre har några
planerade arbeten som hindrar trafiken.

Vid frågor kontakta oss på mail:
johan.iwerbo@mrsormland.se
mikael.tjulin@nykvarn.se

Vid akuta ärenden nås vi på telefon:
Johan Iwerbo (Platschef) tel. 0709-349 803
Mikael Tjulin (Projektledare kommun) tel. 08-555 010 88

Arbetsplats, VA Stensättra
Platsansvarig:

Johan Iwerbo
Tfn 0709-349 803
E-post johan.iwerbo@mrsormland.se

Entreprenör
Maskinring Sörmland, Brogetorps Företagsby,
642 33 Flen
Tfn 0157-303 12. Fax 070-279 55 57.
E-post kontoret@mrsörmland.se
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