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Markarbeten vid Johan Enbergs väg  
från mars till och med augusti 2021 

 
Vi säkrar din värme 
Under marken där du går breder vårt gemensamma fjärrvärmenät ut sig för att vi ska kunna 
förse dig med värme och varmvatten. Vi värmer dig med återvunnen värme och förnybara 
bränslen – förra året var din värme 99,7 % förnybar. 

Nu förbättrar vi fjärrvärmenätet i ditt område 
Då och då behöver vi förnya och förbättra våra fjärrvärmeledningar så att vi säkrar att du har 
det varmt hemma och skönt varmvatten i din dusch. Därför börjar vi inom kort att byta ut 
ledningarna i ditt område. Arbetet pågår från slutet av mars till slutet av augusti.  

Vad innebär det för dig?  
För att kunna utföra arbetet behöver vi stänga delar av Johan Enbergs väg. Det kommer att 
finnas tydliga hänvisningsskyltar till temporärt övergångsställe samt flyttade busshållplatser. 
Trafiken på Johan Enbergs väg ska fungera som vanligt även om vägen blir smalare på vissa 
ställen. En del parkeringsplatser kommer också temporärt att behöva användas för 
byggbodsetablering och materialupplag.  

Kontakt  
Vi förstår att arbetet påverkar 
dig som bor och vistas i 
området, och vi gör allt vi kan 
för att det ska gå så snabbt 
och smidigt som möjligt. Om 
du har frågor eller vill ha 
ytterligare information är du 
välkommen att kontakta 
någon av oss som ansvarar 
för projektet på telefon eller 
e-post.  

Tack för din förståelse!  

Varma hälsningar   
                                                       
Norrenergi                            

                                                                                                                         
 
 
        Den röda linjen visar var vi kommer att arbeta.  

Isabelle Tolgén  Daniel Antonsen 
Projektledare Byggledare 
Telefon: 070-325 04 66 Telefon: 072-239 67 07 
E-post: isabelle.tolgen@norrenergi.se E-post: daniel.antonsen@termoekonomi.se 


	Vi säkrar din värme
	Nu förbättrar vi fjärrvärmenätet i ditt område
	Vad innebär det för dig?
	Kontakt


