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Kommer vägen i Östra planområdet stängas av?
Vägen kommer stängas av men man kommer fortsättningsvis att kunna gå och cykla över vägen.
GC- vägen längs med Höviksnäsvägen ner till Loka Strand?
Vägen kommer byggas ut i sin helhet i sista etappen av byggnationen. Att detta ligger i sista etappen
beror på att olika förslag på lösning diskuteras i pågående projektering. Trafikverket skall också anföra
sina synpunkter på de förslag som kommunen och projektören kommer lyfta fram. Först därefter fattas
beslut om utformningen.
När kommer den nya förbifarten planeras och vad är kommunens tidplan för detta?
Förstudien kommer att påbörjas under 2013 enligt kommunens budget (Tekniska).
Trafikbullret är högt längs Höviksnäsvägen. Kommer kommunen införa några bulleråtgärder
längs med vägen?
Trafikverkets utredning visar inte på att några bulleråtgärder behöver göras längs med Höviksnäsvägen.
Några speciella åtgärder planeras inte. Utförd bullerutredning läggs ut på hemsidan.
Kommer reningsverket att kunna hantera belastningen av utbyggnaden av Hövik 5:1?
Den projekteringen och utbyggnad som sker i Höviksnäs avloppsreningsverk är sedan länge planerade
åtgärder som bland annat är till för behov på längre sikt samt förnyelse av maskinella utrustningar.
Detta påverkar på inget sätt fastighetsägarna i ”Hövik 5:1” VA-projekt.
Vad kommer att byggas?
Se plankarta, planbestämmelser för vad som är möjligt att bygga inom området.
Kommer någon mer information till allmänheten att gå ut innan byggstarten?
Information kommer att skickas till de närboende i området innan byggstart sker. Information lämnas
även på hemsidan.
Kommer vägen i södra planområdet att asfalteras?
Nej. Kommunen kommer inte asfaltera grusvägen i södra delen av planområdet.

Synpunkter till projekteringen
•

Arbetsområdet bör läggas 15 meter norr om fastigheten Hövik 3:67 vid utförandet av
entreprenaden för att minska störningarna för fastighetsägaren.

•

Häggvall 3:20 och 3:21 är i akut behov av VA, Tekniska har tagit med dessa i projekteringen och
utbyggnaden av VA. De kommer således ges en förbindelsepunkt vid utbyggnaden.

•

Fastighetsägarna vill inte släppa på boende i planområdet på den södra vägen om inte
kommunen asfalterar denna. De vill också veta hur man ska göra med postlådorna som står i
området. Kommunen har i dagsläget ingen ambition att förändra postlådorna s placering. Under
utbyggnad av planområdet kommer posthanteringen att fungera som tidigare och då kan
lådorna få en annan tillfälligt placering.

•

GC-vägen bör läggas söder om Höviksnäsvägen istället för på den norra sidan. (Ej möjligt då
det inte är en enkel lösning). Detaljplanen medger inte någon gc-väg söder om vägen.
Kommunen har under detaljplanearbetet tagit beslutet att planerat läge är bäst. För de delar av
GC-vägen som inte innefattas i detaljplanen har kommunen valt att undvika korsningar i
onödan. Varje extra korsning utgör en extra olycksrisk. Det innebär att norra sidan valt för hela
sträckningen.

