Hösten 2016

Första etappen av vägjobbet avklarad!
Nu är arbetet med hyvling och kantskärning klar och delar av Hoppetvägen samt
Skogsvägen har också fått ett första lager bärlagergrus. Eventuellt lägger vi ytterligare några
lass bärlager i höst för att vara säkra på bärigheten inför vintern.
Tanken är sen att avvakta med ytterligare grus tills efter vintern för att inte snöröjarna ska
ploga bort det för oss.
Regnet som kom i helgen höll på att ställa till det för oss då den nyhyvlade Hoppetvägen
nere på ängen inte riktigt höll för trafik. Det blev en tydlig påminnelse om i vilket dåligt skick
delar av våra vägar verkligen är och om behovet av förstärkning.
Vägarna är nu efter hyvlingen ganska mjuka och vi ber er därför att under närmaste tiden
hålla ner farten och vara extra försiktiga och särskilt med tyngre trafik. Regnet kom mycket
olägligt och vägarna behöver torka upp och sätta sig innan avrinningen fungerar fullt ut.
Närmast kommer nu behovet av dikning inventeras och utföras helst så snart som möjligt.
Omfattningen har dock minskat betydligt eftersom väghyveln gjorde en stor del av
dikningsjobbet åt oss.
Till våren kommer sen vägarna att grusas klart och då bestämmer vi omfattningen utifrån hur
vägarna ser ut och hur mycket pengar vi har kvar.
Planen är att lägga ett rejält förstärkningslager där det behövs och sen ett övre slitlager på
alla vägar som ska vara tillräckligt tjockt för att kunna underhållshyvla med jämna intervall.
Tanken är också att skriva en underhållsplan som säkrar att vägarna hålls i så bra skick som
möjligt samt visar hur kostnaderna för vägarna ser ut över tid.
För information så är ett antal soptunnor flyttade och behöver ställas tillbaka för er som har
sophämtning den här delen av året.
Vi påminner också om de nya förhållningsreglerna som vi skrev om i föregående Hoppetnytt.
De är i högsta grad aktuella eftersom vägarna är extra känsliga just nu.
Det är nödvändigt att hjälpas åt så att arbetet med vägarna ger ett så bra slutresultat som
möjligt.
Mer information kommer när det finns något att skriva och till dess så önskar vi Er en bra
fortsättning på hösten in i vintern.
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