EXTRA INFO

Rönninge
vägen

Ny gångoch cykelbana
och renovering av VA-ledningar i norra Rönninge
Under sommaren 2015 ska Salems kommun bygga gång- och
cykelbana utmed Rönningevägen, mellan Rönninge gårds väg
och Källbäcksvägen. Samtidigt renoveras VA-ledningarna vid
Rönningevägen och Sjöviksvägen. Förlängningen av gång- och
cykelvägen är en del av kommunens satsning på ett utbyggt
gång- och cykelnät.
Bil- och busstrafik

Karta över trafikomläggningar

Arbetena kommer att bli omfattande,
framför allt på Rönningevägen mellan
Källbäcksvägen och Norrgärdesvägen.
Därför stängs denna del av vägen av
för biltrafik under sommaren. Under
en kortare period stängs även Sjöviksvägen av för biltrafik med hänsyn till
vissa VA-renoveringar.
Trafiken leds om via Lilldalsvägen
och Rönninge gårds väg samt Dånviksvägen. Lilldalsvägen enkelriktas till
Idrottsvägen och hastigheten på denna
sträcka sänks till maximalt 30 km/h.
För att boende och besökare ska
komma till fastigheterna på Sjöviksvägen ska gång- och cykelvägen mellan
Sjöviksvägen och Rönningevägen
asfalteras och göras om till provisorisk
bilväg. Det kan dock bli problem för
tunga och skrymmande fordon att ta
sig fram.
Buss 725 ska under sommartidtabellen (start 19 juni) köra från Salems C
via Dånviksvägen och Rönninge gårds
väg till Nytorp.

På baksidan av detta informationsblad
finns en karta över det aktuella
området där de planerade trafikomläggningarna är inritade.

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

Tidsplan
Arbetena beräknas påbörjas i början av
maj och vara klara för slutbesiktning i
början av oktober. Från den 11 juni till
den 16 augusti beräknas Rönningevägen, mellan Norrgärdesvägen och
Källbäckvägen, att vara avstängd för
biltrafik.

Justeringar i planeringen
Just nu pågår upphandlingen av den
entreprenör som ska utföra arbetena.
Det är entreprenören som gör detaljplaneringen av hur och när arbetena
ska utföras. Därför kan vissa justeringar
komma att göras i den nuvarande
planeringen.

Undvik tung/skrymmande trafik

har möjlighet att undvika leveranser
med tung eller skrymmande trafik
under sommarmånaderna. Detta för
att undvika trafikproblem.

Materialupplag
Grusplanen vid Idrottsvägen kan komma
att användas som materialupplag.

Ny rondell vid Rönninge centrum
Under sommaren kommer en ny
rondell att anläggas i korsningen
Salemsvägen/Rönningevägen vilket
också kommer att påverka trafiken.

Karta på nästa sida...
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Omledningsväg.

Teckenförklaring

Enkelriktad omledning.
Ny gång- och cykelbana. Begränsad framkomlighet för alla trafikslag.
Avstängt för rörarbeten ca 3–4 veckor.
Avstängt 11 juni – 16 augusti (bussen går dock t o m 18 juni).
Tillfällig väg till och från Sjöviksvägen.
Omledning inkl. buss 725.

●● Mer information
Information kring projektet kommer fortlöpande att läggas
upp på kommunens webbplats salem.se. Dessutom lämnas
information via annonser i lokaltidningen Södra sidan, i
kommunens informationsblad Salems kommun informerar. Vi
skickar också ut direktinformation till de boende i området.

●● Kontakt
Om du har frågor eller synpunkter
är du hjärtligt välkommen att
kontakta oss på gatu- och VA-enheten på tel 08-532 598 00 eller via
mail msb@salem.se
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