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Ö. Skolgatan - Nygatan, VAD

Hindersbölevägen, VAD och gata

Ringvägen 36-40/46-56, VAD

Mjölnargränd - Klintvägen

Murargränd

Esplanaden, VAD

Ålandsvägen - Ringvägen

Måsvägen - Skrakvägen, VAD i gc-väg

Kvarngränd, vattenledning

Esplanadens lindar, beskärning

Trottoarrenovering
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