Information angående beläggningsåtgärder på
väg 642 Ucklum-Västerlanda, under v.33-40

I egenskap av entreprenör kommer vi med start måndag v.33 att påbörja beläggningsarbetet
på sträckan mellan Ucklum till Västerlanda.
Hela vägen kommer först planfräsas, då vi tar bort en del av den befintliga asfalten. Efter
detta så läggs det på ett lager med makadam 16/32 som fräses in i vägen med en så kallad
djupfräs. Vägen hyvlas till och en ny vägöverbyggnad formas. Vi avslutar med ett nytt
slitlager då vi asfalterar hela sträckan.
Dessa arbeten med infräsning/makadam och beläggning bidrar till att det under denna
tidsperiod vecka 33-40 kommer vara stökigt på vägen med maskiner, lastbilar etc. Då vi
sprider makadam kommer vi sprida båda sidor samtidigt, detta för att minimera sönderkörda
däck etc. Tänk på att hålla låg hastighet!!!
Vi kommer delvis att stänga av vägen under denna period, under tidpunkten vi är och arbetar
på vägen. Förbudstavla med tilläggstext ”genomfartstrafik förbjuden” finns uppsatt på denna
vägsträcka. Vi kommer i så stor utsträckning det är möjligt arbeta över hela vägens
bredd, vilket påverkar att det ej kommer att vara möjligt att passera beläggningsarbetet annat
än vid vissa tider på dagen.
Under den tidsperiod på dagen då många av er boende åker till och från arbeten kl 06-08 och
kl 15-17 då kommer vi anpassa arbetena så att ni kan passera maskinerna och de arbeten som
utförs. Vi har en del skolbussar och linjetrafik som passerar på sträckan, dessa
hållplatstider kan komma att ändras, var uppmärksamma på detta!
Vi vill uppnå en så smidig resa som möjligt för er boende på sträckan och att ni visar hänsyn
för de beläggningsarbeten som utförs.
Har ni som boende på sträckan frågor om från vilket håll det är lämpligast att ni kör in från,
antingen via Ucklum eller Västerlanda, så ringer ni ansvarig vakt som finns på plats.
Ansvarig vakt Elinor tel. 070-377 25 14

