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Informationsbrev till närboende Eskilstuna Logistikpark
och Eskilstuna Flygplats
Framdragning av Fiber
Arbete pågår utmed väg 899 ”Ärlavägen”, vilket kan påverka framkomligheten.
Nya vägar
Byggnation av nya vägar i anslutning till väg 899 ”Ärlavägen” pågår, detta kan vissa
perioder påverka framkomligheten. Hastighetsbegränsningar som inte krävs ur
trafiksäkerhetssynpunkt ska inte vara uppsatta när de inte behövs, till exempel när
inget aktivt arbete pågår.
Flaggstänger
Markarbeten/montering pågår och beräknas vara klart under november.
Flaggstänger kommer att placeras vid infarter från väg 899 ”Ärlavägen”.
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Kända kommande aktiviteter på och invid flygplatsen
Miljötillstånd
Flygplatsens nuvarande miljötillstånd vann laga kraft 2006 och arbetet med ansökan
inleddes flera år tidigare. Miljötillståndet har i vissa delar blivit lite föråldrat och därför
har arbetet med ansökan om nytt miljötillstånd just inletts. Ansökan beräknas vara
framtagen hösten 2018 då samrådsförfarandet tar vid.
Övning
Statens Haverikommission som övar på flygplatsen måndag den 20 november
kommer istället för att ha helikopter från Försvarsmakten få dit helikopter från
Polisflyget. De kommer också att genomföra några start/landningar med rundturer i
en mindre tvåmotorig Piper PA31.”
Tidigare information som fortfarande är aktuell
Enligt Transportstyrelsens föreskrift ska flygplatsen senast den 31 december 2017
vara inhägnad med stängsel. Upplands Stängsel har fått uppdraget och kommer
därför under hösten att sätta upp viltstängsel runt flygplatsen. Materialet har
levererats och så snart vi har satt ut var stängslet ska dras påbörjas arbetena.
Fordon och personal kommer att röra sig i och omkring flygplatsområdet.

Vi vill om möjligt skicka ut informationen via epost, så ni som fått detta per post och
har en epostadress, vänligen meddela detta till info@eskilstunalogistik.se, så
skickas informationen digitalt vid nästa tillfälle.
Om du inte vill ta del av kommande informationsbrev, så meddelas också detta till
info@eskilstunalogistik.se alt till Carina Fredriksson tfn 073 950 00 53.
Har Ni några frågor går det bra att höra av sig till någon av nedanstående.
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