Till dig som bor nära Danvikshem

Nacka 16 april, 2019

KOMMUNEN
FÖRBÄTTRAR ÖSTRA FINNBODAVÄGEN
− ombyggnaden fortsätter under sommaren

Arbetet med att rusta upp och förbättra
Östra Finnbodavägen är igång. Vägen kommer att breddas och ge plats för ny gångbana
och belysning. Med start i höst byggs även
en permanent busshållplats på södra sidan
av vägen. För att minimera störningar under
byggtiden har kommunen ett nära samarbete
med de aktörer som har pågående arbeten i
området. Arbetet med Östra Finnbodavägen
kommer att pågå under sommaren och vara
klart innan årsskiftet – då med full åtkomst
för alla trafikanter.

preliminärt under hela april och fram till
sommaren.
Ledningar kvalitetssäkras

Kommunen lägger nya vatten- och avloppsledningar längs med vägen och elledningar
förstärks. Sträckan förbereds även för fiber
dragning. Dessa insatser görs samtidigt
som pågående arbeten för att kvalitetssäkra
ledningarna för framtiden. Detta medför
att arbetsområdet är något större än om det
enbart hade varit en gatuupprustning.

Avspärrningar för fotgängare

Information om sprängning

Ett husbygge medför att det förekommer
tunga transporter på Östra Finnbodavägen.
För att garantera fotgängarnas säkerhet är
delsträckor av vägens norra sida avstängda.
Avspärrningarna är markerade och gäller

På uppdrag av Nacka kommun utför JM
entreprenad sprängningsarbeten längs vägen.
Sprängning sker dagtid och beräknas pågå
fram till början av sommaren. I samband
med sprängningarna är framkomligheten

begränsad och stundtals stoppad. Vid sprängningarna används ljudsignal och skyltning.
Om du önskar en sms-avisering tio minuter
innan sprängning, skicka ett sms till nummer
71611. Ange Berg JME.
Tillfälliga parkeringsplatser

Kommunen strävar efter att göra parkeringsplatser åtkomliga från Östra Finnbodavägen

under arbetets gång. Uppgifter om eventuella
platser eller tidpunkt för åtkomst kan inte ges
på förhand. JM utökar nu parkeringsplatserna
vid vattnet med cirka tio platser. Markägaren
HSB har meddelat att parkeringsplatserna
vid pumpstationen, placerad mitt emot Östra
Finnbodavägen 23, inte kommer att vara
tillgängliga från och med vecka 16.

FRÅGOR?
Välkommen att kontakta Nacka kommun:
KONTAKTCENTER, tfn 08-718 80 00,
e-post info@nacka.se
FÖR KONTINUERLIG INFORMATION
om projektet, se nacka.se/danvikshem
Vänliga hälsningar
Elisabet Granbacka, projektledare
Nacka kommun

