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Hej (igen) alla Norrbobor!
Vi glömde ett viktigt inlägg i september-numret –
rapport från möte angående vår väg!
Ni är alla välkomna att lämna in bidrag till
kommande Norrbonytt genom att e-posta
L.holmberg@yahoo.se eller ringa 0733-699899.
Adress Gammelsträng 2, 820 64 Näsviken.

Trv gav oss framtidsperspektivet på kort och
lång sikt enligt följande:
Kort sikt

Fortsatt utökat underhåll liknande
det som sker just nu med dikning,
stenplockning, trumrensning och
beläggningsarbeten.
Förhoppningsvis kan man få
utökat anslag varje år för detta
under några år. Vägen kan ev.
klassas ner till bärighetsklass 3
under denna period, men det gör
ingen skillnad mot vad vi har idag.

Lång sikt

Planläggning för helrenovering av
vägen är beställd och beräknas
vara klar på ca 3 år. Ett stort
problem vid renovering av vägen
är markanspråken. Många tomter
längs vägen går till vägkant och
det finns inga utrymmen för diken.
Trv räknar med att igångsättning
av renovering tidigast kan ske
2019.

På Facebook hittar ni löpande nyheter i gruppen
Norrbovänner. Välkomna dit!

Rapport från möte med Trafikverket (Trv),
Hudiksvalls kommun och arbetsgruppen
för väg 745 den 17 juni 2015
Närvarande: Agneta Löf och Christer Dahlenlund,
Trafikverket (Trv), Mikael Löthstam och Hans
Gyllow, Hudiksvalls kommun (Hk), Sune Forslund
och Reinor Andersson, från arbetsgruppen för väg
745)
Vi (V745-gruppen) gjorde en tillbakablick till mötet
den 7 maj 2013 med Trv och Norrbo
sockenförening. Vi kopplade till de ”löften” som
avgavs enligt de noteringar som gjordes vid det
mötet. Vi påtalade även att vägen inte uppfyller
den standard som staten kräver och att andra
vägprojekt i regionen fått sina vägar åtgärdade
tidigare än ”vår” väg. Dessutom påtalade vi andra
värden viktiga för vägens betydelse, som turism,
kultur, konst- och naturväg, människors hälsa och
trafikrisker.
Trv är väl medvetna om vägens beskaffenhet och
att behovet av åtgärder är stort, men påtalar
samtidigt att allt styrs av ekonomi och turordning.
Det finns många vägar i regionen som är i stort
behov av åtgärder. Man har sedan 2013 gjort en
inventering av behovet för väg 745 och följande
har framkommit: Man har för innevarande år fått
ökat underhållsanslag med 1,5 miljoner kronor,
vilket vi ser resultat av just nu i form av
kantskärning, trumrensning, dikning,
stenplockning, m.m. Efter detta kommer man att
förbättra beläggningen på de mest utsatta
ställena, men denna förbättring rör sig om
enstaka meter under några år.

Det finns inget extra planerat för väg 757,
Gammelsträngsvägen för tillfället.
/Noterat av Sune och Reinor

Norrbo IF informerar
Ändrad dag på Vuxenmotion Elljusspåret –
ny tid tisdagar 19.00
Ä Ändrad dag på Vuxenmotion Elljusspåret –
ny tid tisdagar 19.00
BARNGYMNASTIk
B
Onsdagar 17.15-18.00
BARNGYMNASTIK
Barn 2 till 4 år Gympahallen
Onsdagar 17.15-18.00
Ledare Cissi Persson
Barn 2 till 4 år Gympahallen
Ledare Cissi Persson
SKIDTRÄNING/SKIDLEK BARMARK
Torsdagar 18.00 Elljusspåret
SKIDTRÄNING/SKIDLEK BARMARK
med start 8 oktober
Torsdagar 18.00 Elljusspåret
Barn 5 till 12 år
med start 8 oktober
Ledare Ove Hellsén
Barn 5 till 12 år
Ledare Ove Hellsén
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