Sibble fredag 2019-dec-20
Här kommer lite information från Sibble Vägförenings styrelse om vad som händer i, om
och på våra vägar!
Grusvägarna har just nu stora potthål igen. Det är tydligt att det finns problem med
vägarna som alltid sker vintertid utan tjäle när vägbanan mjuk. Vid lagningen som utfördes
hade vi dessutom otur med stora regnmängder vilket omintetgjorde reparationen. Vi fick
precis till ytterligare en lagning i fredags innan det frös till. För att sedan lagningarna skall
gå ihop så bra som möjligt är det bra om man undviker eller kör försiktigt över dem.
Angående Smedstorpsvägen så har vi sedan tidigare lagt en order på lagning och
entreprenören har gjort vissa ansatser men det är inte klart. Vi undersöker just nu varför
det inte är gjort.
Vi har inlett förhandlingar med fler entreprenörer för en framtida renovering.
Uppfattningarna om vägens status är olika och vi vill gärna få en objektiv utvärdering innan
vi bestämmer oss för en aktör. Som sades på stämman så var det första förslaget inte helt
tydligt informerat och vi skulle presenterat det bättre. Det står dessutom nu klart för oss att
den ursprungliga offerten som fanns till hands när vi förra året räknade på renovering
inklusive toppmaterial, inte var helt bra. Därför är det vår skyldighet att för medlemmarnas
bästa få till ett bättre alternativ. Tyvärr så tar det tid och därför har vi inte kommit ut med ett
nytt förslag ännu till en extra stämma som det föreslogs på den ordinarie stämman i juni.
En del av oss medlemmar som är direkt påverkade av kommunens dragning av vatten är
redan informerade om deras arbeten men vi andra vet mindre eller inget. Vi har begärt att
kommunen skulle sätta upp ett informationsmöte eller i alla fall en tavla där alla kan få
reda på deras planer i närtid. Just nu finns bara ett preliminärt datum för ett sånt möte den
8 januari men det är inte bekräftat ännu. Förhoppningsvis kommer de ut med tid och plats
inom kort.
Vad vi däremot har fått reda på efter möten med kommunen, är att borrningarna för vatten
har för avsikt att börja nu i januari. De kommer först etablera sig någonstans i området
men det var för två veckor sedan inte helt klart. Efter deras borrningar och grävningar
kommer de att återställa vägen i dess ursprungliga skick eller bättre som vi fått garantier
på. Dessutom har vi fört diskussioner med dem i syfte att få till en gemensam kombination
där deras grävningar även hjälper till att samtidigt renovera de avsnitt där de jobbar. Det
vore en bra lösning med tanke på en framtida renovering av hela vårt vägnät. Det kanske
ändå inte blir så p.g.a. att de inte har de resurser för detta extra arbete, samt att vi inte
hinner kalla till en extra stämma då detta förslag för renovering måste godkännas.
November och december månader har inneburit en hel del nederbörd med höga nivåer
och flöden i våra diken. Det är allas våran skyldighet att hålla diken och trummor till
fastigheter fria för att vattnet skall kunna ledas bort från våra vägområden. Hjälp därför till
att röja bort nedfallna löv och grenar vid er fastighet. Dikesslåttern som gjordes lämnade
material som bör tas bort. Man kan kanske tycka att det borde göras av entreprenören
men då skulle kostnaden för detta bli mycket högre.
Reflexer och lampor är bra att använda om man går längs våra vägar när det är mörkt.
Hjälp till att synas så det inte sker några olyckor, påminn barn, familj och vänner som
kanske inte vet hur dåligt de syns.

Håll ner hastigheten, det är en fråga om allas säkerhet.
Detta meddelande har nu skickats via email till de adresser vi har fått godkänt att skicka
till.
Vill du inte få e-post från oss så svara på detta så tas din adress bort. Samma gäller ifall
du känner nån som vill läggas till. Meddelandet finns också på vår hemsida samt sätts upp
på vår anslagstavla i korsningen Sibblevägen Annelötsvägen.
Mvh,
Sibble vägförenings styrelse.

