Aktuellt från Vägföreningen
Hej bästa Ramsöbor - vi passar på att bifoga lite information i samband med utskicket av fakturor!
Vi vill också passa på att säga tack för fin uppslutning och gott engagemang på årets stämma.
Aktuella arbeten
Vi slutför just nu ett antal väg/dikesförbättringar som alla syftar till att reducera mängden vatten. Framförallt där
problemen uppkommer under vintern genom isbildning på vägen. Arbetena har så här långt lett till ett rad fynd
av ”arkeologisk natur”. Vi har hittat ett halvdussin vägtrummor som varit helt igenväxta. Slutsatsen är att
vägnätet ursprungligen har byggts på ett bra sätt men att decenniers eftersatt underhåll lett till att vi har mer
problem än vi borde ha. Vi gör vårt bästa för att rensa upp trummorna där så är möjligt. Vi stöter också på
problem i och med att EON grävt ner kablar i mark där vi vill gräva dike. Vissa arbeten blir därför försenade i
och med att vi måste få ut EON för uppmätning/markering av kablar innan vi sätter en skopa i marken.
Räcket i bryggbacken
Måste vara fritt från kärror, cyklar etc. mellan 15 nov och 15 april. Detta för att vi vill hålla vägen plogad ända ut
till räcket. Det som inte är borta kommer att flyttas och skickas till vårens sopfärja om ingen gjort anspråk före
färjans avgång.
Bryggorna längs Ramsövägen vid Tynningösundet
Vissa bryggor har anslutningar till land som sticker innanför betongstolparna som bär vägräcket. Dessa måste
justeras före 1:a nov. Betongplintarna är yttre markering för plogningen och inget får sticka innanför. De
anslutningar som inte uppfyller kraven kommer att rivas.
Arbeten i bryggbacken – parkeringsfri zon from. 13 oktober
Vi bygger en sandficka i anslutning till bryggbacken. Samtidigt lägger vi igen diket på ”containersidan” och gör
några förbättringar för placering av containers. Under dessa arbeten kommer alla containers att flyttas ner till den
plana delen. Inga fordon får parkeras i backen från Båtsmanstorpet och uppåt. Detta gäller från söndag den 13/10
kl. 12.00 och till dess arbetena är avslutade. (estimerat 2 veckor men kan bli 4). Fordon som står i vägen kommer
att flyttas på ägarnas bekostnad.
Vinterväghållning
I och med att fastighetsägarna vid korsningen Ramsövägen/Egnahemsvägen motsatt sig sandupplag på
samfälligheten S16 har vi ingen möjlighet att uppfylla vår entreprenörs krav om sandupplag på den östra delen
av ön. Det är därför mycket osäkert om vi kan leva upp till ambitionen om sandning av hela vägnätet. Detta
gäller Ramsövägen från kurvan efter Kustbohemmet, Egnahemsvägen, Ramsöberg och Ramsöholm. Möjligen
även den östra delen av Skogsstigen ner mot Egnahemsvägen.
Förslag på lösning mottas med tacksamhet. Sänd per e-post till ramso.vag@gmail.com eller ring Ylva Kjellberg
på 0705 82 26 62.
Förhindra tillbud genom att förbättra sikten:
Fastighetsägare som har häckar eller buskage som skymmer sikten för trafikanter, är ansvariga för röjning även
om buskage/häckar står på tomtmark. Detta är speciellt viktigt i korsningar. Föreningen kommer att vidta
åtgärder för att sådan röjning kan ske efter besiktning som kommer att genomföras senast den 30/4 2014.
Slitage i vägkurvor
Vi har nu lagt stora resurser på att åtgärda vissa kurvor. Men vi kan konstatera att det leder till att 4-hjulingar
använder nyanlagd väg till att köra så nära diket som det är möjligt vilket leder till att dikeskanterna trycks ut
och förstörs. Vi har därför beslutat om att som första åtgärd borra ner snökäppar som ”hinder” i de mest utsatta
kurvorna. Vi är helt klara över att en glasfiberkäpp enkelt kan köras ner. Om det sker kommer vi att tvingas gå
över på tunga hinder i betong som helt förhindrar möjligheterna att ”snäva” i kurvorna. Vi beklagar att vi tvingas
använda föreningens mycket begränsade resurser till denna typ av åtgärder.
Med bästa hälsningar
Styrelsen i Ramsö Vägförening
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