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Boende i Bua Strand
Projekteringsenheten
Anders Herloff, 0340-88128

Kort information om den pågående entreprenaden vid
Kvarndammsvägen
Här kommer en kort information om lite aktuella händelser i samband med entreprenaden vid
Kvarndammsvägen.
Boende i västra delen av Kvarndammsvägen har under en längre tid varit tvungna att köra
omvägen via Pumpstigen -Bockastuevägen-Hovgårds Strandväg-Fiskelia. På måndag den
12/12 planeras Fiskelia att stängas av för arbeten. Utfarten från området blir då via
Hovgårds Strandväg fram till denna vägs korsning med Kustroddarevägen. Detta berör fler
antal boende än tidigare. Fiskelia beräknas vara avstängd preliminärt till och med den 6/1. Vi
ber om förståelse för de olägenheter som avstängningen av vägar i området medför.
Skanska planerar att krossa berg från området i en bergkross placerad i den centrala delen
av utbyggnadsområdet. Krossat material planeras att användas i entreprenaden. Åtgärden
minskar mängden transporter av massor från och till området, och därigenom minskar också
entreprenadens miljöbelastning och kostnader. Krossning av berg planeras preliminärt
utföras under tiden 12/12-6/1, med undantag för tiden mellan jul och nyår. Arbeten med
krossning kommer endast att utföras under ordinarie arbetstid. Krossningen av berg
kommer tyvärr att medföra ökat buller under en tid.
Belysningen har inte fungerat på västra delen av Kvarndammsvägen under en period i höst.
Felet berodde på en avgrävd kabel och är nu åtgärdat sedan ett tag tillbaka. Vi ber om ursäkt
för att det dröjde så länge att åtgärda felet.
Kommunen har fortfarande ingen ledningsrätt för området söder om Hovgårds Strandväg,
eftersom markägaren med stöd av samfällighetsföreningen har haft synpunkter på planerat
dagvattenutsläpp i småbåtshamnen. Vi har därför inte kunnat bygga denna del av
ledningssträckningen. Eftersom södra delen av Kvarndammsvägen från Pumpstigen och en
bit österut tillhör samma fastighet som strandängarna har vi heller inte kunnat bygga
delsträckan mellan exploateringsområdet och Pumpstigen.
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Det har under sommaren varit översvämningar i området. Översvämningarna har berott på
stora regnmängder och därigenom stor avrinning från området, kombinerat med dålig
flödeskapacitet i den ledning som leder vatten från exploateringsområdet. Ledningen är nu
spolad och kommer att tas ur bruk när det nya ledningssystemet är utbyggt.

Vi som är inblandade i entreprenaden från kommunens och Skanskas sida hoppas att ni boende i
området, trots störningar från entreprenaden, kommer ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År
i Bua Strand!
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