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Till medlemmarna i  
 
Lindholmen- Lisö Samfällighetsförening, LLS (vägföreningen) 
 
Sänds som e-post och publiceras på lft.nu 
 

Lisö den 18 april 2020 
 

 
 
Fiberdragningen startar - Begränsad framkomlighet i vägarna från vecka 17 
 
Som tidigare har meddelats har Open Infra Core AB (Open Infra) begärt 
medgivande från Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening (LLS/Vägföreningen) att 
få dra fiberledning utmed vägarna på Grytnäs, Lindholmen och Lisökalv.1      
 
Open Infra har för avsikt att påbörja grävningsarbetena måndagen den 20 april 
2020. Grävningsarbetena kommer att pågå i ca 4-5 veckor.2 I anledning härav får 
LLS lämna följande kompletterande information om hur grävningsarbetena utmed 
vägarna ska utföras och om arbetenas påverkan på framkomligheten på vägarna.3  
 
Grävningsarbetena startar på måndag morgon längst norr ut på Röd väg (mot 
Frönäs).  På måndagen kommer även grävningsarbeten att påbörjas utmed 
skogsstigen från Frönäs och in på Blå väg. Arbetena utmed Blå och Röd väg 
beräknas pågå till på onsdag. 
 
Mer information om hur grävarbetena fortlöper och på vilka vägavsnitt kommer 
att lämnas löpande. Informationen kommer att finnas på anslagstavlan vid 
brevlådorna, på hemsidan www.lft.nu och skickas ut med e-post.4   
 
Ledningsrören ska läggas på 40 cm djup i vägkanten utmed en sida av vägen. 
Arbetena är planerade att utföras etappvis på en vägsträcka om ca 150 meter per 
dag. På förmiddagen sker grävning av ett 20 cm brett dike. På eftermiddagen läggs 
ledningen ner och diket fylls igen.  
 
När grävarbetena sker utmed vägen är framkomligheten på vägen begränsad för 
biltrafik. Eftersom arbetena utförs med mindre maskiner kan det ibland vara 
möjligt att passera även när arbetena pågår. I annat fall måste maskinerna flyttas, 
vilket kan förorsaka väntetid.  

                                                        
1 Mer information om fiberdragningen, Open Infra och de avtal som Lindholmens Fiskevårds- och 
Tomtägareförening (LFT) och LLS har träffat med Open Infra för att reglera fiberdragningen finns i 
LFT:s och LLS:s gemensamma uttalande av den 15 april 2020. Uttalandet har skickades med e-post 
den 16 april och finns på den gemensamma hemsidan www.lft.nu.  
2 När grävningsarbetena är klara kommer fiberledningarna att blåsas in i rören. Detta arbete, som 
beräknas pågå till midsommar, påverkar dock inte framkomligheten på vägarna mer än marginellt.  
3 Grävningsarbeten kommer även att utföras på andra delar av LFT:s mark än vägarna. Dessa 
arbeten påverkar inte framkomligheten på vägarna och bevakas inte av LLS.     
4 Då informationen uppdateras dagligen är det inte meningsfullt att skicka informationen med post.  

http://www.lft.nu/
http://www.lft.nu/
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På vissa platser ska ledningen dras tvärs över/under vägbanan. Då sker 
grävningen, röriläggningen och återfyllnaden i omedelbar följd. Under detta arbete 
går det inte att passera på vägen. Då kan en väntetid på upp till ca 20 minuter 
uppkomma. Vid en akut transport får igenfyllnad ske omgående.  
 
OBS! Vid grävningen utmed vägen kommer in- och utfarterna till fastigheter att 
vara hindrad på den sidan av vägen där grävningen utförs och under den dag då 
grävning sker. Bilar som behöver komma ut från tomten under den dagen måste 
vara parkerade utanför tomten. Om brådskande in- och utfart ändå måste ske ska 
kontakt tas med grävaren, som då får lägga igen diket.  
 
Den vägsträcka som är planerad att grävas en viss dag kommer att markeras med 
vägskyltar kvällen innan.  
 
Open Infra kommer löpande att uppdatera sin tidplan för grävarbetena. Av 
tidplanen kommer att framgå i vilka områden grävarbetena planeras att utföras de 
närmaste dagarna. Open Infra har delat in vårt område i sex olika grävområden, 
vilka finns markerade på en karta som Open Infra har satt upp på anslagstavlan. 
Tidplan kommer att hållas uppdaterad på anslagstavlan vid brevlådorna, på 
www.lft.nu och skickas ut med e-post. Den första tidplanen och områdeskartan 
bifogas här (e-post och lft.nu).  
 
Den som ska märka ut enskilda el- eller vattenledningar, vilka är nedlagda i vägen 

kan lämpligen göra det genom att märka en pinne med gul färg, eller något annat 

gult, på var sida av vägen där kabeln går. Alternativt går det att spraya eller måla 

ett vågformat mönster över vägen där kabeln går.   

 

Den som vill komma i kontakt med Open Infra angående fibernedläggningen kan 

ringa till Open Infras kundtjänst på telefon 010-492 71 00. Vänligen observera att 

man ska fortsätta vänta på att få svar även om en telefonsvarare säger att de är 

upptagna. Om det ändå är problem att komma fram till kundtjänst angående 

grävarbetena går det att kontakta Open Infras projektledare Mattias Dahl på 070- 

715 76 43 eller mattias.dahl@openinfra.com. 

LLS beklagar att grävarbetena sker med så kort varsel. Som vi tidigare har 
meddelat kunde varken LFT eller LLS skjuta upp grävarbetena utan att riskera att 
fiberdragningen inte skulle bli av.    

 
Se även den information från Open Infra vilken finns bifogat med denna 
information: (i) en karta med indelning i grävområden, (ii) information om 
grävningen, (iii) tidplan samt (iv) en instruktion för utmärkning av ledningar.  
 
Med bästa vårhälsningar 
 
Lindholmen-Lisö Samfällighetsförening           
Styrelsen genom     
    
Stefan Kamlin                
Ordförande  

http://www.lft.nu/

