Gislöv 2021-05-18
Viktig info till boende på Strandmarksv 1-12, 62-68 och 74 samt Strandrågsv, Sandrörsv och Vassv.
För kännedom till övriga boende inom Gislövs Vägförening (Ga 4).

Information om vägarbeten (breddning och asfaltering) av vissa vägar inom Gislövs Vägförening.
Styrelsen för Gislövs vägförening har under våren 2021 beslutat förbättra våra vägar enligt följande:
Breddning:
Asfaltering:

Strandmarksvägen 1-12 och 62-68 samt Sandrörsvägen och Vassvägen.
Strandmarksvägen 1-12, 62-68 och 74 samt Strandrågsv, Sandrörsv och Vassv (breddade delen).

Information om att en del av vårt vägnät skulle asfalteras gavs under årsmötet 2020. Protokollet har gått att
läsa på vår anslagstavla och på vår hemsida. Styrelsen har även i april 2021 förhandsinformerat på vår hemsida
om planerat vägunderhåll, med breddning, asfaltering och toppbeläggning. Arbetet görs för att höja
standarden och likvärdigheten inom området. Det är också viktigt för att de breda och tunga sopbilarna skall
kunna ta sig fram i området utan att skada ytterkanterna av vägarna. För smala vägar gör att ytterkanten av
asfalten lättare går i sönder. Arbetet kommer att utföras av Sydbeläggningar AB.
Förarbetet (kantskärning, grävning och anslutningsarbete m.m.) kommer att utföras under tiden 26/5 (onsdag)
till 1/6 (tisdag). Under dessa dagarna går det att köra från och till sin fastighet på de berörda vägarna, men
inga bilar få stå parkerade i vägområdet. Asfalteringen sker onsdagen 2/6 och torsdagen 3/6. Dessa två dagar
får ingen köra eller stå parkerade på de delar som skall asfalteras.

Respektera att bilar m.m. under ovanstående tider inte står uppställda utmed berörda vägar.
Inför asfalteringen ”klistras” skarvarna på vägbanan. Om ni kör över dessa fastnar svart bindemedel på däcken
vilket kan sätta märken på era uppfarters ljusa stenbeläggningar.
Styrelsen har i år liksom vid tidigare asfalteringsarbeten möjliggjort för de enskilda fastighetsägarna att få
asfalt mellan den asfalterade delen av vägområdet och den egna in/utfarten till ett pris av 250 kr per m2 (ink.
moms). Detta regleras mellan fastighetsägaren och Sydbeläggningar AB. Till er som så önskar får ni nu en
extrachans att beställa detta. Fyll i så fall i och underteckna nedanstående talong och lämnar den till Andreas
Lindsjö, Järabacksvägen 22, 231 92 eller Lennart Larsson, Snäckvägen 4, 231 92 Trelleborg. Beställningen som
är bindande skall vara inkommen senast måndagen 31/5 kl 15.00.
Styrelsen för Gislövs vägförening
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beställning av asfaltering (extraarbeten)

Vi bekräftar er inlämnade beställning via e-post.

Härmed beställer jag ……………………………………………………..………….. med personnummer …………………………….……
och adress ………………………………………………………………………… asfaltering mellan respektive vägs asfalterade del
och min egen stenbeläggning / tomtgräns till ett pris av 250 kr per m2 (ink. moms). Arbetet regleras mellan
mig och Sydbeläggningar AB. Jag kan nås för ev. frågor på telefon …………………………………………………………………..
Trelleborg ………………………………………. (datum)

E-post: ……………………………………………………..……………

…………………………………………………………....................... (underskrift)
Övriga önskemål eller förtydligande gällande extra asfaltering (skriv på baksidan):

