
Norrfjärdsprojektet

Nyhetsbrev från Söderhamn NÄRA till 
dig som har en fastighet i Norrfjärd.

Norrfjärdsprojektet har drabbats av ett tillfälligt 
avbrott. Anledningen är att Söderhamn NÄRA 
och entreprenören SIAAB gemensamt har be-
slutat att avbryta samarbetet. Att man valt den-
na åtgärd beror på att Söderhamn NÄRA och 
SIAAB haft svårigheter att bland annat komma 
överrens om hur projektet ska drivas.

Söderhamn NÄRA har nu påbörjat en ny upp-

handling och så fort den är klar kommer arbe-
tet att tas upp igen.

- Det här innebär att projektet kommer att för-
senas och i dagsläget kan vi inte säga med hur 
mycket. Enligt den ursprungliga tidplanen ska 
projektet avslutas i slutet av 2016. Nu siktar 
vi på att det ska vara klart innan försommaren 
2017, säger VA-chef Veronica Henriksson.

Söderhamn NÄRA byter entreprenör



Du kan följa det viktigaste som sker i projektet på vår hemsida: www.soderhamnnara.se

Kontaktpersoner i Norrfjärdsprojektet
Peter Fryklund
Är Söderhamn NÄRAs representant på plats i Norr-
fjärd. Han har hand om alla frågor som gäller anslut-
ningar till fastigheter och arrenden i projektet, som 
till exempel villapumpsinstallationer, samt ge råd i 
övriga frågor som rör projektet på plats.
Tel: 070-650 75 96
e-post: peter.fryklund@soderhamnnara.se



















































 








































Vi påbörjar arbetet i egen regi

Gunnar Schön
Ansvarar för frågor som rör abonnemang och anlägg-
ningsavgifter.
Tel: 070-581 66 55
e-post: gunnar.schon@soderhamnnara.se

Det är viktigt för oss att hålla igång pro-
jektet i väntan på att den nya upphand-
lingen blir klar och därför kommer vi att 
själva ansvara för en del av utbyggnaden.

Söderhamn NÄRA kommer redan nu 
att påbörja en första etapp i egen regi 
med att gräva och dra fram ledningar 
på den sträcka som är belägen längst i 
öster på norra sidan av Baggsundet på 
Stålnässidan.

Den rödmarkerade linjen visar den sträcka som  Söderhamn 
NÄRA nu påbörjat arbetet med.


