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Datum 2018-11-05 

Plats Gjutegården hus 2 

Deltagare Ellevio: Amanda Lundin, Mats Carlstedt. Empower: Saanamari Manneri, Patrik Gylleblad. 

PEAB: Roger. Hults by: Stefan Hedlund, Lars.Holmros, Dag Fossan, Klas Kaljusar. 

Planeringsmöte asfalteringen Hults by/Gjutegården 

Avgränsningar: På mötet behandlas ingen asfaltering gjord innan dagens datum. 

Detta kommer att hanteras senare. Även besiktningsfrågan kommer att tas upp på 

senare möte.  

Noteringar från runda i området: 

 Vid hus 73: här knackas en smal springa med asfalt bort utmed den gamla 

kantstenen.  

Här tas även exempel upp på brunnar och hur arbetet kommer gå till kring 

dessa. Roger (PEAB) påtalar att området har satt sig och att brunnar aldrig 

kommer kunna hamna i samma höjd som asfalten. Här behöver man göra 

det bästa av situationen och asfalten kommer justeras med en lutning mot 

brunnarna.  

På de ställen på platsen där det finns för grova massor kommer de kratta 

bort dessa med maskin och ta bort det grova och nya finare massor 

kommer läggas på i ett jämt lager. Hults by påtalar att det finns en 

Comhem-kabel här som ligger några centimeter under ytan. 

 Hus 68-73: kanten (som nya asfalten ska ligga emot) är handkapad vilken 

är den metod som används i trånga utrymmen. Den bedöms vara av 

tillräckligt god kvalitet. Schakt kommer att ske i rabatten längs med 

garaget för att kunna få bredden på gången enligt tidigare. Här kommer 

buskar påverkas och beskäras för att kunna få full kvalitet på asfalten.  

 Hus 77: här görs en rak kant mot tidigare kvarstående stenar.  

 Hus 76: när asfaltering sker kommer husets kantsten att lyftas lite grann 

för att komma i jämnhet med asfalten. Detta för att vatten inte ska bli 

stående.  

 Hus 61-62 baksida: Här asfalteras halva gången och kanten beskärs enligt 

Blå boken.  

 Hus 100-106: Här sätts de trottoarstenar som är nya och utbytta om och 

görs ordentligt. Ett första lager asfalt kommer läggas under  

trottoarstenarna och sen kommer stenarna spikas fast. Därefter kommer 

ytterligare ett lager asfalt läggas för att göra trottoaren.  

http://www.ellevio.se/


 
 

 2 (2) 

För de trottoarstenar kommer som är gamla kommer Empower lämna ett 

pris till Hults by på vad dessa ska kosta att byta ut. Detta för att få en 

enhetlighet i området.  

 Längan vid hus 145: från gammal skarv till entré på hus 145 utförs full 

asfaltering. Därutöver blir det ett snitt där 50% asfalteras.  

 Längan hus 130-135: här sker asfaltering med 50% och ett nytt snitt görs.  

 T.ex. hus 129: Här ser Roger (PEAB) en rasrisk med gammal sliper. Om 

detta sker ska Stefan Hedlund kontaktas.  

 Hus 117-120: Här beskärs buskar för att kunna få full bredd på asfalten 

enligt tidigare. Här är asfalterat sedan innan och PEAB fyller i några 

centimeter mot buskar/garage med asfalt.  

Ovanstående är exempel på hur återställningen kommer gå till i området. Samtliga 

gångar har inte gåtts igenom. Ovanstående används som norm för området.  

Roger har utrett om det finns möjlighet at avrunda trottoarer med asfalt istället för 

sten. Detta är en lösning som han inte rekommenderar Hults by utan trottoarsten 

föredras.  

PEAB kommer börja med asfaltering och justering på gångarna inne i området. 

Trottoarer längs bilvägar kommer att tas sist. PEAB återkommer med start dag för 

justering och asfalteringen. Förhoppningen är att arbetet kommer starta innan 

denna vecka är slut.  

PEAB kommer arbeta måndag till torsdag när de arbetar och ha fredagar ledigt.  

Patrik (Empower) går igenom om det är några fler trottoarstenar som de har för 

avsikt att byta i området och som de anser att de skadat.  

Uppföljningsmöte kring asfalt kommer hållas onsdag 21 november kl. kl. 10 i 

Hults by.  

Med vänliga hälsningar 

Amanda Lundin 

 


