
  Stavsnäs 2020-03-31 

Hej alla medlemmar i Storskogens Vägförening! 
 
Nu kommer lite positiva nyheter i dystra Coronatider! Delar av styrelsen har idag, Tisdag 31/3 
träffat ComHem och deras underleverantörer för återställningen av vårat vägnät efter 
fiberdragningen. Ett mycket bra möte där vi tror entreprenören (Thoman & Fuchs) kommer 
göra ett väldigt bra och noggrant jobb och ha ett bra samarbete med Styrelsen. Thoman & 
Fuchs har mer än 30 års erfarenhet i branschen och bra omdöme från tidigare uppdragsgivare. 
Vi fick ett bra förtroende för dem! 
 
Redan på torsdag kommer de (Thoman & Fuchs Entreprenad) starta arbetet och etablera sig 
här i området. Deras etableringsplats blir vid grusupplaget mellan Barnviksslingan och 
Bergatrollsvägen. Där kommer deras "kontor" vara samt upplagsplatser för grus och material 
som de behöver.  
Just nu är ALLT MATERIAL PÅ UPPLAGSPLATSEN DERAS! 
 
Entreprenörens arbete är uppdelat i tre uppdrag som kommer löpa parallellt. Dels återställning 
av våra vägar, dels kommer de gräva om och gräva ner några fiberdragningar som inte ligger 
tillräckligt djupt i marken samt gräva ner alla ändar till de fastigheter som inte anslutit sig. De 
kan behöva gå in på tomter för att kolla djup och färger på fiberstrån. De skall bära kläder 
med företagsnamn (Thoman & Fuchs). Men håll gärna uppsikt och fråga hellre en gång för 
mycket om vilka de är och vilket ärende de har om ni misstänker någon obehörig som smyger 
runt. Det sista uppdraget är att städa av området, d.v.s. ta rätt på skräp, gamla 
kabel/fibertrummor samt se till att föreningen och andra entreprenörer får reda på var fiber 
ligger i vårat vägnät.  
 
Vägarna, framförallt Storskogsvägen, kan komma att behövas stängas av för trafik i 
omgångar. De kommer att gräva upp delar av vägen, lägga i nytt grus, packa det och sedan 
"asfaltera". För utryckningsfordon finns en plan att kunna släppa förbi dem vid brådskande 
ärenden. Men för oss boende / stugägare kan det hända att vägen blir avstängd några timmar. 
Vi hoppas på er förståelse. Styrelsen och Entreprenören hoppas på att kunna gå ut med dessa 
störningar på mail och på skyltar längs Storskogsvägens så fort vi vet när de ska ske, 
förhoppningsvis några dagar i förväg. Största delen av deras arbetet kommer utföras så att 
man kan passera men de ber er, VISA HÄNSYN OCH KÖR SAKTA FÖRBI DE SOM 
ARBETAR PÅ VÄGEN OCH FÖLJ DERAS ANVISNINGAR! 
 
Arbetet beräknas pågå fram till midsommar.  
 
Har Ni synpunkter eller frågor så maila gärna styrelsen@storskogensvagforening.se så kan vi 
framföra det till entreprenören. 
 
M.v.h. Thomas 
 
för Styrelsen 
Storskogens Vägförening 
 


