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Sprängningsarbeten
vid Roslags-Näsby

taby.se/

Grävarbeten längs Stationsvägen

Den 28 mars börjar ett bergsprängningsarbete vid Norra Stationsvägen
som ska lägga grunden för vägarna i den nya stadsdelen. Arbetet beräknas
vara klart den 5 april.
Sprängningarna sker på vardagar mellan cirka klockan 10.00 och 14.00, och vid
max två tillfällen per dag. Arbetet innebär att det förekommer buller och vibrationer som kan uppfattas som störande. Vibrationerna från sprängningarna varar
i cirka tre sekunder per gång. Både innan och efter sprängningarna kommer en
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Kommande arbeten

Framtida Täby

På taby.se/storningsinfo finns de senaste uppdateringarna om aktuell störTäby växer för framtiden med fler bostäder och arbetsplatser.
ningsinformation.
I Roslags-Näsby utvecklas en ny stadsdel på västra sidan av
järnvägspåren. Täby kommun bygger nu ut gator, vatten- och avlopp och
övriga ledningar inför byggstarten av bostäder. Arbetet med att bygga
Roslags-Näsbys nya stadsdel kan medföra störningar för dig som bor och
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