
 

 

 

INFORMATION TILL DIG SOM NÄRBOENDE 

 

Hej! Vi vill informera dig som närboende om att vi har klartecken att genomföra 
upprustningen av bullerskärmarna. Nu förbereder vi för att kunna starta arbetet 
i september. 

Som en del av planeringsarbetet bad vi er att skicka in synpunkter och frågor. Tack till 

alla som hörde av sig! En förändring som gjorts efter det är att portar och grindar 

inkluderas i bytet. 

I detta infoblad berättar vi vad som händer framöver och vad som är bra att ha koll på. Vi 

kommer att skicka ut information digitalt under arbetets gång. Anmäl därför din 

mejladress på danderyd.se/bullerskarmarenebyberg så får du den informationen. 

Hälsningar, 

Arbetsgrupp Bullerskärmar Enebyberg 

HUR SER TIDPLANEN UT? 

• Arbetet startar upp i början av september och beräknas vara klart sommaren 

2023. Arbetet sker i etapper, mer information om det kommer inför byggstart. 

HUR KOMMER BYTET ATT GÅ TILL? 

• Steg 1 - Vi monterar ner alla skärmar och förstärker de fundament och gjutningar 

som behöver upprustning. Efter det monteras de nya bullerskyddsskärmarna. 

• Steg 2 - Vi monterar grindar och portar skärmarna. 

• Steg 3 – Vi låter träet torka och målar säsongen efter färdigställande, det vill säga 

2024.  

HUR PÅVERKAS DU? 

• Arbetet sker i stort från Enebybergsvägen. Det kommer att vara begränsad 

framkomlighet på Enebybergsvägen under arbetets gång. 

• Det kommer att låta och synas i området som brukligt vid denna typ av arbete. Vi 

hoppas på förståelse under arbetets gång! Arbetet utförs av entreprenör 

Nässelgrundet och arbetstider är vardagar 6.30-16. 

 

Vänd bladet → 

 



 

 

 

 

Viktigt att veta 

• Vår ambition är att störa så lite som möjligt under byggnationen men med stor 

sannolikhet kommer vi att behöva beträda din fastighet för att kunna genomföra 

arbetet. Det handlar t ex om att förankra skärmarna.  

• Det är också en fördel om det finns fritt utrymme ovanför skärmen och 0,5 meter 

runt skärmen. 

• Vi återkommer med mer information efter sommaren. Hör gärna av dig om du 

har frågor som gäller just din fastighet. 

 

HAR DU FRÅGOR? 

På danderyd.se/bullerskarmarenebyberg samlar vi information om projektet. Hittar du 

inte svaret på din fråga där är du välkommen att höra av dig till oss via kommunens e-

tjänst på danderyd.se/kontakt. På så sätt kommer ditt ärende rätt.  

Under sommaren är vi lite lediga men återkommer så snart vi kan! Kom ihåg att anmäla 

din mejladress på danderyd.se/bullerskarmarenebyberg så får du information om 

projektet. 
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