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Förbesiktning av vägarna inför grävarbete för fiber och elledningar 

Tisdagen den 29 augusti och fredagen den 1 september besiktades vägarna av Gästabudstaden 

och ABEKA (Vattenfalls representant) tillsammans med representanter från Skeppsviks 

samfällighet. 

Markering av grävsträckan gjordes, på den sida grävarbetet kommer att ske och främst vid de 

uppfarter som kommer att passeras. Tyvärr har det häftiga regnandet under måndagen den 4 

september sköljt bort en del markeringar. 

Brevlådor 

Brevlådor som påverkas och är nerstuckna med ”pinne” tas bort och sätts tillbaka av grävarna. 

Brevlådor som sitter fast på gjutna fundament måste tas bort av fastighetsägare. Grävarna kan 

gräva upp fundamentet och sätta tillbaka det, däremot får fastighetsägare själva sätta fast 

lådan igen. 

Representant från styrelsen kommer att ta kontakt med de fastighetsägare som själva behöver 

ta bort sin brevlåda. 

Kantlister av trä eller sten vid uppfarter 

Kantlister av trä eller sten kan i vissa fall tas bort och läggas tillbaka av grävarna. 

Representant från styrelsen kommer att ta kontakt med berörda fastighetsägare. 

 

Representant från styrelsen kommer även att ta kontakt med fastighetsägare som 

behöver ta bort växtlighet eller andra installationer vid sin uppfart. 

 

Grävarbetet för fiber fortsätter på tomter för de fastighetsägare som beställt det. Grävning för 

ledningar utmed vägarna beräknas starta under senare delen av september. Representant från 

ABEKA kommer, på uppdrag från Vattenfall, att markera var på tomterna elskåpen skall stå. 

Schaktmassor från grävarbetet kommer att läggas på den obebyggda tomten i hörnet 

Spantvägen/Durkvägen samt vid sopkärlen Tackelvägen för att utöka området.  

Då tunga fordon används kan bindemedel från vägbeläggningen komma upp till ytan. 

Styrelsen har beslutat att inga asfalteringar av vägarna kommer att ske förrän arbetet med 

fiber och elledningar är avslutat. 
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Vattenläcka 

I samband med byte av servis vid Riggvägen upptäcktes en vattenläcka i går, onsdag den 6:e 

september. En stor del av Skeppsvik blev påverkad med lite eller inget vatten under 

reparationsarbetet.  
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