Svar från Trafikverket gällande skrivelsen ”Synpunkter på vägunderhållet på de mindre
vägarna i Rasbobygdens upptagningsområde”.
Vad gäller slåtter så ska de vägar du anger slås ett drag närmast vägen senast 31 juli varje
år.
Övriga bredden ut till vägområdesgränsen ska slås till senast 30 september.
Det innebär att gräset kan vara ganska långt innan slåtter utförs närmast vägkanten om
driftentreprenören inte slår gräset förrän i slutet av juli.
Frågan om beläggningsåtgärder på vägarna:
Väg 678, 679, 683 och 682 är enligt länets beläggningsansvarige vägar där det närmaste
åren behövs åtgärder.
Däremot finns de inte med i beläggningsplaneringen att utföra åtgärder på hela dessa
vägsträckor utan endast på punktvisa delar.
Exakt var det blir någonstans är i dagsläget inte klart men de två närmaste åren kommer
de sämsta partierna på dessa vägar att åtgärdas.
Väg 656, 659 och 660 är det inga åtgärder inplanerade närmaste tre åren.
Väg 662 Lydingevägen finns i dagsläget ingen plan att belägga vägen.
Tack för att ni tycker att vi sköt om väg 662 skapligt bra senaste somrarna, det är roligt att
höra.
Er synpunkt på väg 683 med vägskada som funnits en längre tid ber jag om ursäkt för.
Så ska det inte vara och det har jag tagit upp med driftentreprenören så jag hoppas det
inte återkommer.
Vad gäller plogningen så kan det skilja flera timmar mellan vägen plogas i varje riktning.
Väg 683 Lyan-Skeberga har legat i början av en plogsträcka vilket innebär att ena
väghalvan plogas i början och att andra sidan av vägen plogas i slutet av
plogentreprenörens plogning.
Från och med 1 september i år har vi en ny driftentreprenör och exakt hur plogsträckorna
läggs upp från och med kommande vinter vet jag inte exakt men är det något som ni
tycker verkar konstigt så hör gärna av er om ni har fler frågor om vinterskötseln.
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