
Information kring kommande asfalteringsarbete

Inom några veckor kommer det att påbörjas ett asfalteringsarbete på de vägar inom Ljungskogen 
som idag har asfalt. 

Nuvarande beläggning har legat i årtionden och på flera platser har tjäle och rötter skapat stora 
hålor och ojämnheter som ger problem för både bilister och cyklister. 

Arbetet kommer att pågå i två etapper och med ett antal veckors mellanrum. Den första etappen 
beräknas ta en vecka och innebär att man borstar den befintliga asfalten ren på djupet samt 
jämnar till alla håligheter och höjdskillnader som finns. Därefter läggs merparten av den nya 
asfaltsbeläggningen ovanpå den befintliga så att den kan härda ett antal veckor. 

Under etapp två lägger man på översta toppskiktet på vägbanan och det arbetet tar betydligt färre 
dagar, men är också mer känsligt med tanke på den dagliga trafiken inom området. 

Den nya asfalten kommer att ha samma grovkorniga utseende som på Storvägen och det kommer 
likt tidigare att ha en rödbrunaktig ton i färgen. 

Under den här tiden som asfalteringsarbetet pågår samt perioden mellan de två etapperna hoppas 
vi från Vägföreningen att alla bilister är extra försiktiga då detta riskerar att skada bilarna genom 
stenskott och asfaltsstänk från borstningen samt underlaget innan den nya asfalten lagts ut. 

Eftersom vi behåller det mesta av den nuvarande asfalten som bas så kommer det nya arbetet att 
skapa en höjdskillnad på cirka 30 millimeter från nuvarande nivå. För er som idag har stenbelagda 
uppfarter kan det uppstå en nivåskillnad mellan vägbanan och er uppfart. 

Det är något vi inte kan komma från, men för er som vill ha hjälp med att anpassa er uppfart till 
vägbanan så kan man till självkostnadspris få hjälp med det arbetet av entreprenören Skanska, som 
är det företag som kommer att utföra arbetet med vägarna. 

Är man intresserad av att få hjälp med detta så kontaktar man Marcus Thim på Skanska via mail, 
marcus.thim@skanska.se eller via telefon, 070-654 19 83 och beställer ett sådant uppdrag. 
Kostnaden för detta arbete uppgår till cirka 500 kronor per kvadratmeter och detta är helt och 
hållet ett uppdrag mellan er och Skanska alternativt om ni vill välja någon annan entreprenör. 
 
Den första delen av arbetet görs under perioden 15:e april till och med den 30:e april och den 
andra etappen ber vi att få återkomma om med information så fort det är bestämt när den delen 
av arbetet skall utföras. 

Vänligen meddela släkt och vänner samt eventuella hantverkare som ni använder er av om det 
kommande arbetet och att de också respekterar såväl arbetet som hastigheten inom området. 

Vi hoppas på förståelse från alla boende under den tid som arbetet pågår och att vi alla hjälper till 
att bevara området med dess unika och fantastiska karaktär.   
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