Pressmeddelande 2014-12-19

Nya bostadsområdet
Västra Länna förbereds
Nya lokalgator, ledningar och avlopp. Allt måste vara på plats innan hus kan börja
resas och människor flytta in i det nya bostadsområdet.
Huddinge växer och nu är arbetet med det nya bostadsområdet Västra Länna igång.
Sedan en månad tillbaka har Svevia påbörjat det förberedande arbetet. Ett uppdrag som omfattar
lokalgator, vatten och avlopp och ledningar för el-, tele och belysning, anläggning för dagvatten
samt lekplatser.
Förutom att anlägga ledningar för vatten och avlopp i det nyplanerade området så uppdateras
även de befintliga ledningarna i närområdet. Befintliga vägar i området breddas och nya lokalgator
ska byggas. Totalt handlar det om cirka fyra kilometer väg som avslutningsvis kommer att
beläggas med asfalt. I det nya området ska Svevia också anlägga två nya lekparker samt dammar
för dagvatten.
- I anslutning till dammarna kommer vi att anlägga bryggor, vindskydd, pergola och bänkar så det
blir ett mysigt och trivsamt parkområde. Vi kommer också att utföra planteringen av träd, buskar
och blommor, säger Henrik Åslund, Svevia.
Projektet ska vara klart i augusti 2016. Anbudet är värt 80 miljoner kronor.
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Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och
infrastruktur. Våra 2 100 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och vi omsätter 7,2
miljarder kronor. Sedan 2010 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att
bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men
vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga
och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via
svevia.se

