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Vad händer i kommunen?

-Informationsbrev från Teknik- och serviceavdelningen
Vattenförsörjning för Fjugestaområdet

Vattenledningen som är beslutad att uppföras mellan Örebro och Fjugesta
vattentorn är i projekteringsfasen. Genom den nya vattenledningen ansluts
kommunen till Örebrovatten och nuvarande vattentäkt för Fjugesta avvecklas. Det arbete som utförts är geotekniska och arkeologiska undersökningar
och som många av er medborgare har noterat så är också växtligheten längs
ledningsrätten och väg 204 nertagen. En stor del av projekteringsarbetet
omfattar utredning om vilka sträckor där grävning respektive borrning ska
genomföras. Där borrning är möjlig blir ingreppet för respektive markägare
mindre, d v s markytan behöver inte grävas upp.
I den fortsatta planeringen beräknas att upphandling för själva anläggningsarbetet kan starta innan sommaren 2017 och därmed möjliggöra anläggningsstart tidigast i september 2017.

Vattenbrist i delar av Örebro län

Med anledning av den vattenbrist som konstaterats av främst Örebro kommun förs dialog med Lekeberg om behovet av ytterligare vattenförsörjningsåtgärder. Utöver att uppmana till minskat nyttjande (vattenransonering) övervägs möjligheten att lägga ytterligare en provisorisk råvattenledning mellan
Svartån och Fjugesta vattenverk.

Fjugesta södra – nytt detaljplanerat område

Anläggningsarbetet i etapp ett på ”Fjugesta södra” är utfört, mindre slutjusteringar och slutbesiktning är det som kvarstår. Här har entreprenören Adrianssons Schakt & Transport uppfört gator, vatten och avlopp samt gatubelysning
på kommunens beställning. Den nya gatan benämns Domarringsvägen och
sträcker sig mellan Vretstorpsvägen, vid Domarringen, och Ö Långgatans
sydspets.
I området anläggs även fjärrvärme av Lekebergs bioenergi för att värmeförsörja planerad bebyggelse i området. Det finns även kanalisation för fiber
anlagd och Eon etablerar en ny nätstation i området samt flyttar på en nätstation vid Storgatans början i syfte att trygga elförsörjningen.
På området bygger Lekebergs kommunfastigheter ett LSS-boende med 12
lägenheter. Även andra företag har visat intresse för att bygga bostäder på
området.

VA-verksamhetsområde Kvistbro-Gropen

Arbetet med att ansluta Kvistbro-Gropen till kommunens vatten och avlopp
har mötts av en mängd utmaningar som olyckligtvis både försenar och kraftigt
fördyrar arbetet. Beräknad merkostnad är ca 500 000 kr årligen i kapitalkostnad tills avskrivningen är genomförd på den fördyrade investeringskostnaden.
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Kommunen för dialoger om hur detta ska kunna lösas på bästa sätt med
såväl projektör/byggledning (Sweco) som entreprenör (Adrianssons Schakt &
Transport).
Anläggningsarbetena är till huvuddel slutförda och en förbesiktning avseende
återställande av uppgrävd mark har utförts. Anläggningen kan dock inte tas i
drift innan slutbesiktning har genomförts och inför den har kommunen begärt
kompletterande uppgifter/utredning från entreprenör och projektör då
anläggningen i nuläget inte helt motsvarar av kommunen ställda krav.
I samband med utbyggnaden av VA-verksamhetsområdet har även del av
befintlig vattenledning i Gropen bytts vilket kommer att ge ökad vattenkvalitet
när arbetet helt är färdigställt.

Teknik och serviceavdelningen välkomnar ny kompetens
Under hösten har kommunen förstärkts med Stein-Tore Johnsen, vår nye
va-ingenjör. Stein-Tore kommer närmast från tjänstgöring i Karlskoga
kommun och är kommuninvånare boende i Mullhyttan. Då kommunen har
flera infrastrukturprojekt framför sig är denna kompetens ett välkommet
tillskott. Stein-Tore har initialt uppgiften att biträda i utredningen av arbetet
med VA-verksamhetsområde Kvistbro-Gropen.

Kapitalkostnader för kommunens VA- och gatuverksamhet

Den årliga kapitalkostnaden (avskrivning på den totala investeringskostnaden)
för kommunens VA-investeringar är ca 5,7 miljoner årligen. I detta inryms nya
anläggningar, som t ex Kvistbro-Gropen, och de underhållsinvesteringar/reinvestering som gör årligen.
Motsvarande kapitalkostnader för gator, vägar och gatubelysning ligger på ca
3,2 miljoner årligen.

Anläggande av ny väg mellan väg 204 och väg 566
(Hidingevägen)

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att detaljplan för bl a ny väg och villabebyggelse från området öster Hidinge skola ner till Hagakorset ska upprättas.
Detaljplanearbetet kommer att genomföras under 2017 i sedvanlig demokratisk process med samråds- och granskningsförfarande inkluderat samrådsmöte. Planarbetet bedöms ta ca ett år. Sedan tidigare beslut finns
ekonomiska resurser avsatta för uppförande av en ny vägförbindelse.

Nytt bostadsområde i Fjugesta

Lekebergsbostäder AB uppför 36 lägenheter på området mellan Knistavägen
och Ö Långgatan. Bilinfart till området blir från Knistavägen och gång-/cykelväg får anslutning till Ö Långgatan. Till området har även fjärrvärme dragits
fram av Lekebergs bioenergi.
Enligt gällande detaljplan finns möjlighet att bygga ytterligare bostäder inom
fastigheten.

Kompletterande gatubelysning i Mullhyttan

Gatubelysning håller på att sättas upp på Höglundavägen i Mullhyttan. Detta
ger en ökad trygghet och attraktivitet i området.

VA-verksamhetsområde Vretavägen

Ett första informationsmöte har genomförts med berörda fastighetsägare
avseende det kommande arbetet rörande utbyggnad av kommunalt va-nät
för 17 st fastigheter vid Vretavägen. Projekteringsarbete kommer att påbörjas
efter årsskiftet och målsättningen är att anläggningen ska kunna vara uppförd

till sommaren 2017.
Konsultföretaget WSP har fått uppdraget att utföra projekteringen som även
inbegriper framtagande av upphandlingsunderlag till utförandeentreprenaden.

Kommunen har tecknat ramavtal inom Teknik och service
ansvarsområde
Under året har tre upphandlingar för ramavtal genomförts. Detta innebär att
kommunen kunnat teckna ramavtal för Underhåll av gatu-, väg- och parkbelysning 2016-2019 (Ljuspoolen AB), för gatuunderhåll inkl snöröjning 20162019 (Närkefrakt ekonomisk förening) och miljö- och teknikkonsulttjänster
2016-2019 (bl a med WSP Group AB).

Sveagatan i Fjugesta

Arbetet med Sveagatan i Fjugesta är färdigställt. VA-ledningarna har renoverats, gatan har fått ny asfaltsbeläggning och en ny trottoar har uppförts på
den norra sidan.

Odlingslotter vid Vattenparken i Fjugesta

De redan förberedda odlingslotterna är uthyrda. Det finns mer mark att tillgå
för odlingslotter, intresserade ”lottodlare” kan höra av sig till kommunen om
man önskar hyra en odlingslott.
Har du ytterligare frågor, vänligen kontakta
Mats Turesson, Teknisk chef
0585-487 21

