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Hej  
  
Här kommer denna veckans uppdatering.  
  
Ellevio har checkat av samtliga kablar i området genom protokoll från mantel- och skärmkontroll 
samt jordförbindelsemätning. Samtliga kablar i området har bra och godkända värden i dessa tester. 
Därför ger detta en positiv bild för framtida drift. 
  
I nästa vecka kommer vi ha ett avstämningsmöte för asfalteringen på onsdag. Då kommer vi stämma 
av resultat än så länge samt även titta framåt för asfalteringen. Tidplanen för asfalteringen som vi 
skickade i förra veckan stämmer än så länge.  
  
Statusen för en att hitta en ny firma, som kan göra arbetet med att sätta kantsten i området, är att 
letandet pågår fortfarande. Vi tror, som det är just nu, att vi kan presentera ett förslag till er i nästa 
vecka. Anledningen till att det har tagit lite tid är att många företag är fullbelagda fram till jul och att 
det är svårt att få kontakt med någon som kan starta arbetet med kortare varsel. Därför har vi valt att 
leta vidare och se vilka ytterligare alternativ som finns. Vi vill prioritera att det blir bra samtidigt som 
att vi så klart vill att det blir färdigt så snart som möjligt. Sammanfattningsvis så hoppas vi ha ett 
förslag till er i nästa vecka.   
  
I övrigt så har Ellevio och Empower haft två stycken avstämningsmöten i veckan. Här har övriga 
punkter diskuterats och arbetats med. Vi har bland annat en lista på många av era grannars 
synpunkter på arbetet och dessa kommer att påbörjas och har redan på börjats i många fall.  
  
Önskar er en trevlig helg. 
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