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Tack för vårt möte senast.  
  
Under veckan har vi på Ellevio haft ett möte med vår totalentreprenör Empower för att säkerställa 
krav samt att stämma av nuläget i projektet. Beslut är fattat om att Saarijärvi inte kommer komma 
tillbaka till Hults by och utföra något arbete. Istället har diskussionen lett fram till att ge PEAB 
möjligheten att göra färdigt området. Vi vill därför, från Ellevios sida, stämma av med er i Hults by 
kring hur ni ser på att PEAB fortsätter arbetet. Vår tanke är att en omstart på återställningen ska ske.  
Tanken framöver för samtlig återställning är att arbetet ska drivas i flera parallella steg. I detta ser vi 
olika spår som vi kommer arbeta parallellt med. Det första och högst prioriterade är asfaltering av 
kvarvarande ytor i området. Detta för att säkerställa området för vintern. Asfalteringsarbetet 
kommer, enligt vårt förslag, att inledas med ett planeringsmöte då vi tillsammans går igenom hur och 
framförallt vad som ska göras i området. På mötet är planerade deltagare Ellevio, Hultsby, PEAB samt 
Empower. Mötet protokollförs av Ellevio för att säkerställa att samtliga är överens för vilket 
grundarbete som ska göras samt hur asfalt ska läggas.  
På detta planeringsmöte är tanken att inte behandla någon kantstensfrågor, mer än det som direkt 
berörs av asfalteringen. Kantstensfrågan är nästa parallella spår som kommer arbetas med. Ellevios 
tanke är få igång PEAB och därefter kommer ett nytt planeringsmöte att hållas. Detta andra 
planeringsmöte kommer att fokusera på kantstensåterställning inom området. En entreprenör 
kommer anlitas för att utföra kantstensarbetet. Denna entreprenör är inte fastställd idag och arbetet 
kommer fortsätta i nästa vecka med att få fram någon. Så snart en ny entreprenör är klar är tanken 
att hålla ett nytt planeringsmöte med fokus på kantsten där Ellevio, Hultsby, Empower samt den nya 
entreprenören deltar. Här kommer området gås igenom kring hur kantstensarbeten ska gå till. Även 
detta möte kommer protokollföras för att säkerställa arbetets utförande. Därefter kan sedan 
kantstensentreprenören gå igång med arbetet att utföra läggningen av kantsten. 
Ovan beskrivna punkter är de som varit fokus denna vecka på att få klarhet i hos Ellevio. Övriga 
punkter som diskuterats tillsammans med Hults by kommer arbetas med och presenteras framöver.  
  
Vi vill från Ellevios sida, i och med detta redogöra för hur vi planerar att gå vidare med arbetet kring 
återställning i Gjutegården. Vi vill därför ge er i styrelsen chansen att återkoppla på vårt förslag. Vi 
hoppas att ni kan återkomma senast i mitten på nästa vecka med ett godkännande kring att köra 
vidare enligt ovan beskrivning. Vi har även tagit fram två tider till ett planeringsmöte för asfaltering 
och grundarbete redan nu:  
Måndag den 5/11 kl 10:30 
Tisdag den 6/11 kl 13:30 
Återkoppla gärna även vilken tid som föredras från Hultsby. 
  
Jag vill även passa på att ta upp att det från Ellevios sida är oerhört viktigt att den/de representanter 
som kommer på planeringsmöten och för föreningens talan med hos har föreningens fulla förtroende 
att göra detta. Vi kommer sköta all kommunikation gällande den allmänna marken med styrelsen, 
precis som vi diskuterade på mötet med er. Detta för att tydliggöra vad som är bestämt och vad som 
förväntas av olika parter i arbetet.  
  
Passar på att önska en trevlig helg. Hör gärna av er om ni har några frågetecken.  
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