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Verksamhetsplan för 2021 – 2022
Vägar
Löpande verksamhet
Hyvling och dammbindning av grusvägar.
Underhåll i form av reparation av potthål och förstärkning av stödkanter, spolning av
gatubrunnar, skötsel gatu- och trafikskyltar mm.
Kantskärning av vägrenar för att skydda asfalten och underlätta vattenavrinning.
Bevakning och åtgärder avseende växtlighet som växer ut över vägområdet, trafiksäkerhet.
Snöröjning, halkbekämpning och sopning enligt nuvarande standard.
Särskilda åtgärder under verksamhetsåret
Karupsvägen skall renoveras vilket innebär att sidoområdena rensas för bättre vattenavrinning
och brunnar riktas. Körväg och GC-väg asfalteras till samma höga standard som våra övriga
större vägar har. Beräknad kostnad 850.000 kr. Sedvanligt underhåll, såsom kantskärning och
rotskärning göres vid behov.
Vägföreningen kommer att bevaka kommunens projekt att bygga en GC-väg längs Norra
vägen. Behovet är stort.

Grönområden
Röjning och klippning av gångstigar och grönområden göres enligt nuvarande standard, vårt område
utökas under året med grönytorna på ”Heden”.

Skötsel av strandskogen och röjning längs strandstigen anpassas till kommunens nya
instruktioner för främjandet av biologisk mångfald.

Gatubelysning
Under förra verksamhetsåret installerades gatubelysning på Sofias väg, Holmgrens väg,
Pilvägen, Aspvägen och Kanalvägen. Arbete pågår för att avsluta projektet med Ingrids väg,
Brittas Väg, Älvsborgsvägen, Höstvägen, Sommarvägen, Silvervägen och Korsvägen.
Beräknas färdigställt innan hösten.

Trafiksäkerhet

 


Verka för kommunens utbyggnad av GC-vägar utmed Norra Vägen och Förbindelsevägen.
Bevakning och åtgärder avseende växtlighet som växer ut över vägområdet.
Åtgärder efter förra verksamhetsårets analys av trafiksäkerhetsåtgärder fortsätter.
• Skyltning på Kustvägen för att leda trafik mot Skummeslöv och Allarp via Norra
Vägen och Inre Kustvägen.
• Farthinder på Norra Vägen i anslutning till busshållplats.
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Farthinder, vägbulor, på Förbindelsevägen och Norra Rundvägen.

Övrigt

 


Löpande kontakter med kommunen avseende detaljplaner, GC-vägar m m.
Bevakning och uppföljning av pågående utbyggnad inom Heden.
Bevakning av bidrag från Trafikverket och kommunen.
Tillsammans med Båstad kommun bereda kommunens övertagande av huvudmannaskapet för
vårt område, Ga:20.

