
Arbetsplanering

Väg; Prioriterat

Ådravägen Laga tjälskador efter vintern

Årtorpsvägen Söka bidrag för att spränga bort berg och bredda kurvan ovanför backen från ladan

Himmelsvägen Underhåll av backen upp från Ådravägen

Torparbacken Hyvla till och byta en vägtrumma

Ådran Sågar grenar efter vägarna allmänt och fälla träd

Planeras att göras

Ådravägen Allmän rensning av diken behövs

Ådravägen utanför lissma 5:7 Översvämning vid kraftigt regnfall, Ligger någon betongbrunn i diket, gråvatten i brunnen av och till 

Ådravägen 94 Vägtrumman behöver grävas fram och förlängas, den slutar under mark i dag

Ådravägen 96 Dika över ängen in mot Kisala, eller dika upp befintliga diken som finns runt ängen så dom fungerar

Ådravägen 110 Spola vägtrumman

Ådravägen 122 Spola ut trumman under vägen

Ådravägen 130 Trasig vägtrumma, filma den för eventuell reparation

Ådravägen bussvändplan Ny asfaltsbeläggning

Årtorpsvägen Söka bidrag för att spränga bort berg och bredda kurvan ovanför backen från ladan

Årtorpsvägen 2 Laga påkört funament till vägräcket mot badet

Himmelsvägen Rensa vändplanen och få den i brukbart skick

Himmelsvägen 1-11 , 2-8 Dika på jämn sida uppför backen, dikena vid nummer 4 är igenfyllda behöver tas upp igen och läggas trummor under det som är infart

Nytt slitlager uppför backen, kanske höja lite innan slutet på backen för att få bort knicksen som finns där

Överväga beläggning av backen för minskat behov av underhåll framöver

Himmelsvägen 10 Tomtägaren har fyllt ut med stenblock utanför tomtgräns så vi ej kan dika ordentligt, behöver flyttas in på tomten

Himmelsvägen 10 Fibern till tomten sticker upp ur diket och gör en sväng i luften innan den går in mot huset

Himmelsvägen  15-25 , 12-22 Dika klart vägen, överväga nytt slitlager

Olsénsväg Dika vägen och kontrollera trummorna

Olsénsväg 9 Ta bort den trumman dom lagt i diket för den är för liten eller så byter dom ut den till rätt storlek

Olsénsväg Uppför backen på vänster sida så ligger det en vägtrumma längsgående som är för liten vid kraftig regn, antingen gräva dike eller lägga en större

Bockhornsstigen Fälla träden som står i diket och rensa diket/bäcken samt kolla över resten av dikena

Bockhornsstigen Från vägtrumman ner till sjön behöver vi rensa/dika upp/större inom en snar framtid , behöver ta det med miljökontoret

Bockhornsstigen Nytt slitlager på den inre delen

 

Vråkstigen Rinner vatten från skogen ner över vändplanen , dika ??

Bergfalkstigen 5 Pågående ärende med Vattenfall

Bergfalkstigen 14 Pågående ärende med Vattenfall

Bergfalkstigen 9 Sättning i vägen behöver kontrolleras hur det ser ut med och utan tjäle

Pelarängsvägen 1 Sättning i vägen behöver kontrolleras hur det ser ut med och utan tjäle

Pelarängsvägen 1 Fälla döda granar

Pelarängsvägen 8 Byta ut en del av vägmitt

Pelarängsvägen 4 mitt emot nedre infarten , Spränga bort lite berg i diket och dika in mot skogen 

Pelarängsvägen Förstora vändplanen , söka bidrag för det hos trv

Pelarängsvägen Rensa diket från pelarängsvägen ner mot herdestigen

Rökärrsvägen 6 Laga väg trumman

Rökärrsvägen 8 och 3 Rensa vägtrummorna

Rökärrsvägen Nytt slitlager

Sandtäppevägen Längst upp vid vändplanen, gräva ett dike över vägen upp till masten så vi blir av med allt vatten från skogen

Kristallvägen 12 Ligger en elkabel på marken i diket från antagligen nr 12

Kristallvägen 2 Ligger en elkabel på marken i diket från antagligen ådravägen 187

Kristallvägen Se över dikena ner mot sjön

Kristallvägen vändplanen Se om det går att göra något med den , kanske omöjligt, husägaren håller på där också

Södra badet Grusa upp parkeringen

Torparbacken 3 Ny trumma under infarten

Torparbacken Nytt slitlager i backen och hyvla till det, se hur det som ligger där har klarat vintern

Torparbacken Överväga att belägga backen

Slåbodabacken Se över utförda arbeten under 2021

Linnéadalsvägen rensa diken 

Turkosvägen Renovera vändplanen , söka bidrag för det hos trv

Turkosvägen Förlänga mötesplatsen

Turkosvägen Fälla björkar som står i dikena

Älgmossevägen Se om det går att öppna upp dikerna som går igenom skogen ner till sjön

Vildsvinsstigen Tabort stenar i vägen vid vändplanen

Vildsvinsstigen Nytt slitlager

Grytstigen Dika in i skogen , huddinges mark


