
 

 

 Göteborg 2019-04-05 
      
  
Till våra hyresgäster i Mölnlycke Fabriker  

 
Omläggning av Bruksgatan 
Arbetet med infrastrukturen i Mölnlycke Fabriker pågår fortsatt och i etapp 1 på 
Bruksgatan har vi olyckligt stött på berg där vi ska gräva ned brunnar. Dessa brunnar 
läggs på ca 3,5 meters djup och det innebär att vi måste utföra sprängningsarbete, 
markerat med X på skissen, med beräknad start på onsdag den 10 april. Vi bedömer att 
schaktning och sprängning kommer pågå ca 1,5 - 2 veckor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under sprängningsarbetet kommer vägen markerad i grått på skissen nedan vara helt 
avstängd. In och utfart till Mölnlycke Fabriker hänvisas via Strandvägen vid infarten till 
Alhagen, markerat på bild nedan. 
 
Besökande med bil hänvisas att parkera till höger om Fabriksvägen där tillfällig in/utfart 
öppnats. Väntar du transporter till din verksamhet uppmärksamma dem om infart enligt 
bild nedan och om begränsad framkomlighet.  
 

 
Etapp 2 på Bruksgatan påbörjas efter sprängningsarbetet är klart och kommer sträcka sig 
fram till Restaurang Food Factory. Bruksgatan kommer då bli enkelriktad och trafik körs 
från Fabriksgatan mot Strandvägen.  

 



 

 

 
Vi kommer att göra vårt bästa för att minimera de störningar som uppstår i samband med 
arbetet.  
  

Ansvarig entreprenör 
 

Bruksgatan - Asfalttjänst  
  
 
 

Inkoppling av fjärrvärme 
Inkoppling av fjärrvärme till nybyggnationen i Mölnlycke Fabriker kommer utföras tisdag 
den 7 maj.  
I samband med omkopplingen måste hela fjärrvärmesystemet tappas på vatten och det 
innebär att all värme till Mölnlycke Fabriker kommer vara avstängd mellan kl. 07:00 – 
18:00 den 7 april.  
Vattnet är varmt och färgat grönt med ett helt ofarligt spårämne. Den gröna färgen finns 
för att man ska kunna spåra vattnet när läckage uppstår. Vattnet släpps ut i Massetjärn 
och kommer färdas med ån nedströms till Mölndal. 

 
 
Frågor?  
Mejla till molnlyckefabriker@wallenstam.se 
 
Vill du ha fortsatt information om störningar och vad som händer i bygget eller är du 
intresserad av en lägenhet i området, gå in på www.wallenstam.se/molnlyckefabriker och 
anmäl dig till våra informationsutskick. 
 
Vänlig hälsning 
Wallenstam 
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