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Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 (vx) E-post: tekniska@molndal.se 

Information till boende och verksamheter med anledning av pågående vägarbete 

Pågående markarbeten på 

Bergmansgatan 

Vi vill inledningsvis be om ursäkt för att alla inte fått information om nattarbetet som ägde 

rum natten mellan söndag och måndag. Vi har nu sett över rutinen för kommunikation 

med Mölndalsbostäders hyresgäster och beklagar verkligen det inträffade. 

Avbrott på vattenleverans och kommande nattarbete! 

Även kommande vecka blir det dessvärre nattarbete. Natten mellan måndag och tisdag 

kommer det att ske ett planerat avbrott på vattenleveransen mellan klockan 03.00 - 05.00. 

Då vi kopplar om vattnet och återfyller lite medför det dessvärre risk för bullrande arbete 

från klockan 03.00. Avsikten är dock att spara det mest bullrande arbetet till ordinarie 

arbetstid så att ni störs mindre av detta nattarbete än föregående.  

Det här gör vi 

Huvudvattenledningen är nu bytt och arbetet har gått enligt plan. Under nästa vecka ska vi 

koppla ihop fastigheterna med den nya huvudvattenledningen för att minimera risken för 

avbrott på vattenleveransen under julhelgen.  

Efter jul kommer vi att fortsätta renoveringen och påbörja byte av avloppsledningar från 

huvudstam till fasad. 

Arbetstid 

Arbetet pågår längs Bergmansgatan från Medborgarstigen till Göteborgsvägen samtliga 

vardagar fram till jul. Kvällsarbete kommer att ske måndag till torsdag under vecka 51 

fram till 19.00. Under tisdag morgon den 17/12 kommer vi att starta arbetet redan klockan 

03.00 för att vara färdiga med omkopplingen till klockan 05.00. Reservtid kommer att 

vara mellan 08.00 och 10.00 om det är något som strular. 
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Så påverkas du 

Bergmansgatan är stängd fordonstrafik mellan Medborgarstigen och Göteborgsvägen fram 

till sommaren, se karta. Omledning av fordonstrafik sker via Medborgarstigen in på Berg-

mansgatan med en begränsning på fordonslängd på 12m. Gång- och cykeltrafik kommer 

att ha möjlighet att passera arbetsplatsen.  

Kontakt  

John Malkki  
Platschef 
LJ Mark & Anläggningar AB 
john@ljmark.se    
0709-997366 

Mathias Johannesson 
Projektledare Mölndals stad 
Tekniska förvaltningen 
mathias.johannesson@molndal.se 
031-315 10 00 (växel) 
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