Øvre Haukåsen Velforening

Asfaltering på de indre veiene før 17. mai

01.05.2017

Som vedtatt i budsjettet for 2017, så vil alle de indre veiene bli asfaltert i uke 19.
Dette er siste fase av asfaltering og gjelder alle småveiene som ikke er tatt tidligere.
Forut for asfalteringen, er det en del forarbeider som må gjøres i uke 18, altså denne uken.
Noen steder må gammel asfalt fjernes for å unngå nivåforskjeller og andre steder, der ny
asfalt legges oppå den gamle, må kantsteiner heves.
Asfalteringen starter innerst på feltet fra nr. 192 og fortsetter forbi den midtre lekeplassen og
frem til nr. 76 ved Skjeggedal, hvor den koples sammen med den nye asfalten fra i fjor.
Deretter fortsetter vi på gangveiene innimellom rekkene og på den måten jobber
asfaltleggerne seg ut av området vårt.
Alt skal være ferdigstilt før 17. mai.

OBS, OBS!
Vær oppmerksom på følgende i forbindelse med nyasfalteringen:
Nylagt asfalt er relativt myk før den herder. På flat vei er det ikke noe problem å kjøre med
lette personbiler dagen etter.
Men..... i bratte bakker er dette IKKE greit. Den økende kraften fra drivhjulene på bilen kan
forskyve den ferske asfalten i bakken og lage dumper (vaskebrett) som ikke forsvinner igjen.
Vi har 3 svært bratte bakker hvor dette gjelder i denne omgangen, hvor vi kommer til å
stenge veien opp bakken med sperrebånd etter asfaltering.
Vær derfor greie og ikke flytt vekk disse sperrene før de blir fjernet av oss:
Innerst på feltet: Bakken opp fra garasjene og opp til nr. 192.
På midten av feltet: Bakken opp fra OMV (fra porten) og opp mot hovedtrappa.
Ytterst på feltet: Bakken opp fra OMV (dobbeltport) og opp mot lekeplassen ved nr. 62.
Nylagt asfalt er heller ikke venner med olje og bensinlekkasjer.
Ikke parker en bil som ikke holder tett, på nylagt asfalt.
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