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Linda Björnberg

Från: Linda Björnberg
Skickat: den 21 december 2018 08:44
Till: 'ubbeli'
Ämne: SV: Vråssered 4:6

Hej Urban! 
 
Tack för ditt mail! 
 
Vi känner till att vägen är smal och kurvig, men vill samtidigt betona att det är en BK1-väg där lastbilar får köra. Vi 
vet även att flera olika typer av trafikantgrupper använder vägen. Gällande hastighetsbegränsningar och trafikregler 
ska självklart följas av transportörer! 
 
I samband med att tillfartsvägen byggs kommer vi att sätta vibrationsmätare på närliggande bostäder för att 
säkerställa vibrationsnivåer. Vi får i ansökan ta fram underlag över grundvatten och hur det ser ut i området, så att 
sprängningarna för tillfartsvägen inte påverkar brunnarna.  
 
 
Med vänlig hälsning 
Linda Björnberg 
 
Massoptimering 
Magasinsgatan 5 
434 37 KUNGSBACKA 
E-post: linda.bjornberg@massoptimering.se 
Hemsida: www.massoptimering.se 
 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: ubbeli <ubbeli@gmail.com>  
Skickat: den 20 december 2018 10:29 
Till: Linda Björnberg <linda.bjornberg@massoptimering.se> 
Ämne: Vråssered 4:6 
 
Hej! 
 
Som boende vid Lerumsvägen/Olofstorpsvägen har vi främst synpunkter på den ökade trafik med tunga fordon som 
en deponi skulle innebära.  
 
Vägen har knappt någon vägren att tala om, sträckningen är vindlande och kuperad som innebär många partier med 
skymd sikt. 
 
Lägg på då att det är en populär väg för nöjes-cyklister som man behöver väja för har vi ett recept för olyckor redan i 
nuläget.  
 
Sträckan trafikeras även mycket av motorcyklar, och det innebär en olycksrisk för dem för det spill av lera på 
vägbanan som  deponibilarna oundvikligen kommer att bidra med. 
 
Därutöver kommer anläggningen av vägen till deponin att utgöra en stor störning vid sprängning och anläggning. Vi 
har ju farhågor att skador på närliggande hus kommer att uppstå, samtidigt som grävda och borrade brunnar kan 
påverkas av sprängningen. (Det finns inte kommunalt vatten). 
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Själva deponin kommer i sig kanske inte att störa boende, men det är ju förstås tråkigt att se en populär svamp- och 
bärplockningsskog försvinna för lera och grus. 
 
 
________________ 
|  Mvh Urban Lindeskog 


