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STvf-s arbetsgrupp som skapades efter jul har nu jobbat med projektet 

i två månader och mycket tid har lagts ner.  
Medlemmarna är Peter Blomgren (ordförande), Lars Larsson, Niklas Sköldkvist,  
Lars-Olof Pettersson och Sverker Lidén.  
Gruppen har fram till dags datum haft ett flertal möten med Nacka Vatten och Avfall 
(NVOA) och Tyréns, som är teknisk konsult på uppdrag av Vägföreningen och 

NVOA.  Syftet har varit att förstå tidplan och kostnad om vi väljer att bygga 
samordnat med NVOA.  
 
Gruppen har även pågående diskussioner med Boo Energi och Skanova, vilka är de 
två parter som nyttjar telefonstolparna för att leverera tjänster.   

Skanova är leverantör av fiber. Telefonstolparna kan tas bort och de luftburna 
ledningarna läggas i marken.  Vi undersöker vilka för-respektive nackdelar inklusive 
kostnader det innebär att lägga ner de luftburna ledningarna i marken samt förnya 

gatubelysningen. 
 
 Tillsammans med en förrättare på Lantmäteriet har vi haft ett första arbetsmöte. 

Det är helt klart att vi kommer att behöva en förrättning innan VS-projektet kan 
handlas upp och byggstart kan ske. Fler möten med arbetsgruppen är bokade under 
april för att tillsammans med Lantmäteriet planera och förbereda detta så att 
kommande förrättningsmöten kan genomföras på ett så enkelt och korrekt sätt som 
möjligt. 

 

 Om vi inte drabbas av något oförutsett, så jobbar vi efter samma tidplan som vi 
presenterade 1 mars, där vi har antagit att vägarna renoveras i samarbete med Nacka 

Kommuns VA-utbyggnad: 

 

”Om projektet löper på smidigt så bör spaden kunna sättas i marken under nästa år 
(2022) och hela projektet kan då vara klart senast under år 2024 (baserat på att 
genomförandet tar två år). ” 

 

 VS-gruppen kan ännu inte redogöra för vad VS-projektet beräknas att kosta, men 

hoppas kunna informera om detta innan midsommar.   
En viktig parameter i kostnadsuppskattningen är mängdförteckningen (allt som 
behövs i VS-projektet och det skall presenteras av Tyréns senast 10 maj. 
Vi har som målsättning att vara överens med NVOA om fördelning av kostnader i 
slutet på maj.    

 

Ni som funderar på att bygga och önskar ni information om när vägen till er fastighet 
inte är tillgänglig för tung trafik, kan det vara bra att diskutera detta med NVOA. 
Kontaktperson är Emma Nilsson, emma.nilsson@nvoa.se. Observera dock att varken 

mailto:emma.nilsson@nvoa.se


vi eller NVOA idag vet i vilken ordning som utbyggnad av våra vägar sker innan 
entreprenaden är upphandlad. Upphandlingen beräknas att ske under hösten 2021. 
 

VS-gruppen kommer kontinuerligt att lägga upp information på vår 
hemsida: www.sommarbo.one och där hittar ni VS-gruppen 
under  https://sommarbo.one/vs-gruppen-och-dess-arbete.html 
Här kommer vi även att svara på de frågor som ni väljer att mejla till VS-
gruppen.  Mejla gärna frågor till sverker@lidenconsulting.com så försöker VS-

gruppen efter bästa förmåga besvara era frågor. 
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