
VATTENFALL 

ÄL57 S2PIQ l 00350 
CT2026 

Kraftledning: EKBACKEN-VÄRMDÖ 
Inklusive parallellgående ledning 

2019-06-10 

Sädra Lagnö tomtägarförening 
Box 11221 

100 61 STOCKHOLM 

Fastighet: Värmdö SÖDRA LAGNÖ 1:1 

Underrättelse om kommande röjning utmed rubricerad högspänningsledning. 

Röjningsarbetet kommer att utföras av Nordie Forest Worker AB på uppdrag av 
Vattenfall Eldistribution AB. Projektledning av röjningen kommer 
Vattenfall Services Nordie AB att ansvara för. 

Bottenröjning av befintlig ledningsgata skall utföras med beräknad start under vecka 26, 
2019. Besiktning av farliga kantträd kommer att ske efter röjningsarbetet är klart 
efterföljande år. Beräknad start för fållning av farliga kantträd kommer att ske under 
2020. Ny avisering kommer att ske för detta. 

Vi vill göra Er uppmärksam på att det på vissa fastigheter kan finnas gagnvirke i 
skogsgatan som växer på engångsersatt område där samtliga träd och buskar tillhör Er. 

Skulle Ni ha särskilda önskemål beträffande åtgärder, är vi tacksamma om Ni 
meddelar oss detta snarast. Detsamma gäller även om fastigheten bytt ägare. 

Hantering av personuppgifter 

l samband med det pågående underhållsarbetet hanterar vi Era personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningens krav (GDPR). 
Mer infohittar Du på www. vatten{alleldistribution.selpersonuppgifter!. 
Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. 
Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan Du ställa till dataskyddsombudet eller via det 
allmänna kontaktformuläret på vår webb. 

Kontaktman är: 
Projektledare 
Tobias Wennerholm, 
Vattenfall Services Nordie AB 
Telefontid: 09:30-11:00 & 13:00-14:00 
Tel: 070 - 332 69 04 
Mail: Skogochmarkmellan@vattenfall.com 

Med vänlig hälsning 

Vattenfall Eldistribution AB 
Underhåll l Skog 



VATTENFALL 

ÄL57 S2PIQ l 00340 
CT2026 

Kraftledning: EKBACKEN-VÄRMDÖ 
Inklusive parallellgående ledning 

2019-06-10 

Södra Lagnö tomtägarförening 
Box 11221 

10061 STOCKHOLM 

Fastighet: Värmdö SÖDRA LAGNÖ 1:115 

Underrättelse om kommande röjning utmed rubricerad högspänningsledning. 

Röjningsarbetet kommer att utföras av Nordie Forest Worker AB på uppdrag av 
Vattenfall Eldistribution AB. Projektledning av röjningen kommer 
Vattenfall Services Nordie AB att ansvara för. 

Bottenröjning av befintlig ledningsgata skall utföras med beräknad start under vecka 26, 
2019. Besiktning av farliga kantträd kommer att ske efter röjningsarbetet är klart 
efterföljande år. Beräknad start för fällning av farliga kantträd kommer att ske under 
2020. Ny avisering kommer att ske för detta. 

Vi vill göra Er uppmärksam på att det på vissa fastigheter kan finnas gagnvirke i 
skogsgatan som växer på engångsersatt område där samtliga träd och buskar tillhör Er. - --~--
Skulle Ni ha särskilda önskemål beträffande åtgärder, är vi tacksamma om Ni 
meddelar oss detta snarast. Detsamma gäller även om fastigheten bytt ägare. 

Hantering av personuppgifter 

l samband med det pågående underhållsarbetet hanterar vi Era personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningens krav (GDPR). 
Mer infohittar Du på www. vatten[alleldistribution.se/personuppgitier/. 
Du kan nå vårt dataskyddsombud p å dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. 
Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan Du ställa till dataskyddsombudet eller via det 
allmänna kontaktformuläret på vår webb. 

Kontaktman är: 
Projektledare 
Tobias Wennerholm, 
Vattenfall Services Nordie AB 
Telefontid: 09:30-11:00 & 13:00-14:00 
Tel: 070 - 332 69 04 
Mail: Skogochmarkmellan@vattenfall.com 

Med vänlig hälsning 

Vattenfall El distribution AB 
Underhåll l Skog 



VATTENFALL 

ÄL57 S2PIQ l 00140 
CT2026 

Kraftledning: EKBACKEN-VÄRMDÖ 
Inklusive parallellgående ledning 

2019-06-10 

Södra Lagnö tomtägarförening 
Box 11221 

100 61 STOCKHOLM 

Fastighet: Värmdö SÖDRA LAGNÖ 1:16 

Underrättelse om kommande röjning utmed rubricerad högspänningsledning. 

Röjningsarbetet kommer att utföras av Nordie Forest Worker AB på uppdrag av 
Vattenfall Eldistribution AB. Projektledning av röjningen kommer 
Vattenfall Services Nordie AB att ansvara för. 

Bottenröjning av befintlig ledningsgata skall utföras med beräknad start under vecka 26, 
2019. Besiktning av farliga kantträd kommer att ske efter röjningsarbetet är klart 
efterföljande år. Beräknad start f"ör fällning av farliga kantträd kommer att ske under 
2020. Ny avisering kommer att ske för detta. 

Vi vill göra Er uppmärksam på att det på vissa fastigheter kan finnas gagnvirke i 
skogsgatan som växer på engångsersatt område där samtliga träd och buskar tillhör Er. 

Skulle Ni ha särskilda önskemål beträffande åtgärder, är vi tacksamma om Ni 
meddelar oss detta snarast. Detsamma gäller även om fastigheten bytt ägare. 

Hantering av personuppgifter 

l samband med det pågående underhållsarbetet hanterar vi Era personuppgifter enligt 
dataskyddsförordningens krav (GDPR). 
Mer infohittar Du på www. vatten[alleldistribution.se/personuppgifterl. 
Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vatten[all.com eller 08-739 50 00. 
Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan Du ställa till dataskyddsombudet eller via det 
allmänna kontaktformuläret på vår webb. 

Kontaktman är: 
Projektledare 
Tobias Wennerholm, 
Vattenfall Services Nordie AB 
Telefontid: 09:30-11:00 & 13:00-14:00 
Tel: 070 - 332 69 04 
Mail: Skogochmarkmellan@vattenfall.com 

Med vänlig hälsning 

Vattenfall Eldistribution AB 
Underhåll l Skog 


