1(1)
Datum: 2020-05-12

Synpunkter eller förslag som du har:
Angående iordningställande av Halenvägen. Nu när reservatet är så
mycket frekventerat, så är det hög tid till att rätta till alla potthål som finns
på den. Det har sagts ifjol, att den skulle göras iordning till invigning av nya
hängbron, som blev förskjuten pga. Corona. Vägen är bedrövlig nu, så
mycket hål överallt. Det kommer mer å mer folk som är ute å vandrar där,
och jag hör fler å fler som klagar på vägen.
Svar:
Hej!
Vem som sagt att Halenvägen ska vara iordningställd till invigningen av
hängbron vet jag inte, men det är inte jag som sagt det vad jag vet.
Halenvägen kommer att få ny beläggning i år, det har jag sagt. Vi kommer
att använda återvunnen riven asfalt, s k ÅA-massor. Denna sortens
arbeten genomför vi oftast under juli/augusti och är vår plan för årets
arbeten också. Man vill ha med sig sommarvärmen när man lägger ÅAmassor. Detta är något som vi brukar använda på de enskilda vägarna i
kommunen. Våra entreprenörer är väl medvetna om skicket på
Halenvägen och dess beläggning. De kör och lagar när hål uppstår. Vissa
hål som Halenvägen har väldigt många av, är små och ytliga. Dessa lägger
vi inte något material i, för att materialet inte ligger kvar. Det räcker med att
en bil kör över så sprätter det iväg. Det är ogjort arbete och ett slöseri.
Att göra allt för stora åtgärder nu när vi avverkar skog och transporterar ut
den ur reservatet är inte lämpligt. Det pågår även schaktarbeten inne i
reservatet som gör att vi inte vill göra stora åtgärder innan dessa är
avklarade.
Jag hoppas man kan stå ut dessa sista månader innan omläggningen sker
och ha tålamod med vägens skick till dess.
Med vänlig hälsning
Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
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