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Ny vägbeläggning under 2013 - status!

Sammanfattning av tidigare anslagen rapport samt dagsläget:

Vår väg behöver ny beläggning, och skicket är sådant att det förutom ett slitlager också är 
dags att lägga nytt bärlager på 70-100% av sträckan upp till järnvägen.

Via Trafikverket kommer Skanska under augusti-september att belägga vägen med indränkt 
makadam (IMT) enligt beslut taget vid ordinarie årsstämma i april - efter framarbetat förslag 
från styrelsen.
Trafikverket ser vår väg som en prioriterad väg med relativt hög trafikklass, och dessutom väl
skött, och har därför budgeterat för att ge oss fullt bidrag för investeringen vilket vi naturligtvis
är mycket tacksamma för! 

Detta betyder att styrelsen i dagsläget inte ser någon anledning till extra uttaxering i nuläget. 
De kostnader som föreningen står för, bör till största delen täckas av det sparkapital som nu 
finns. Resterande del räknar vi med att vi får låna upp till. Sett över ett antal år, så går 
föreningen en del plus och pengar kan sättas av till större investeringar. I detta fall är 
investeringen förhållandevis stor, men denna typ av beläggning ska ändå löna sig på sikt.

En annan fördel med denna beläggning är att försegling av ytan sker i samband med att 
bärlagret läggs, vilket betyder att störningar i trafiken begränsas till ett tillfälle. 

När????

Arbetet med beläggningen kommer att ske under sensommaren, från mitten av augusti eller i
september, med relativt kort varsel!

Skyltar kommer att anslås på skyltar vid infarten till vägen (utanför Lillhamra) samt på 
anslagstavlan.

Möjligen kan det gå att nyttja alternativa vägar på delar av sträckan, men räkna med att det 
kommer att bli stopp i trafiken under perioden. 

Vi vet inte mer i dagsläget.

Utfört förberedande arbete

Under försommaren har Lennart utfört lite arbeten med vägtrumma, mötesplatser, vägkant 
och stenbumlingar. Detta så klart för att få vägen i ännu bättre skick, så att vi får behålla vår 
nya beläggning intakt så länge som möjligt!

Frågor?

Har du frågor eller funderingar om detta är du välkommen att kontakta ordförande Anna 
Geidne på telefon 0705-700 702.

Ha en god fortsättning på denna fantastiska sommar!
/Anna Geidne för styrelsen


