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Vad händer i kommunen?  
-Informationsbrev från Teknik- och serviceavdelningen

Ny vattenförsörjning för Fjugestaområdet

Ny vattenledning kommer att byggas mellan Örebro och Fjugesta vat-
tentorn, vilket innebär att kommunen ansluter till Örebrovatten. Detta 
medför på sikt att nuvarande vattentäkt för Fjugestaområdet avvecklas. 
Ledningen dras längs med väg 204.

Arbetet är nu inne i den fas då arkeologiska undersökningar pågår. På 
några platser har intressanta lämningar hittats. 
Det genomförs även kompletterande geotekniska undersökningar i 
syfte att klarlägga var ledningen kan borras in i marken istället för att 
grävas ner.

Kvistbro-Gropen ansluts till det kommunala VA-nätet

Arbete pågår med att ansluta ca 65 fastigheter i Kvistbro-gropen till 
kommunens VA-nät. Arbetet beräknas vara klart v 39. I perioden v 
28-32 kommer arbetena att göra uppehåll. Arbetet med att återställa 
asfaltsbeläggning kommer att genomföras under 2017 enligt önskan/
överenskommelse med vägföreningen. Efter v 39 kommer alla berörda 
hushåll erhålla information avseende anslutningskostnader och övrig 
information om va-anslutning.

Arbeten på ”Fjugesta södra” – nytt detaljplanerat område

Detaljplan för Fjugesta södra (Fjugesta 5:2, 4,2, 5:69, 32:1, 47:16, 3:196 
och 3:210) har vunnit laga kraft.
Arbete med att anlägga gator och VA har påbörjats i områdets västra 
del enligt beslut avseende infrastruktur etapp 1. De nya gatorna får an-
slutningar till Ö Långgatan och Vretstorpsvägen. I samband med detta 
har även byggnation av LSS-boende med 10 lägenheter påbörjats.
Detaljplaneområdet medger i övrigt byggnation av bostäder och bygg-
nader för kommunal service. 

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 204

Den 18 mars inleddes arbetet med Åtgärdsvalsstudie för väg 204 avse-
ende sträckan E 18 till Fjugesta (Sannakorset) och den beräknas vara 
klar under hösten 2016. Studien genomförs av Trafikverket och kom-
munen är med som en berörd part. Syftet med studien är att få fram 
behov, begränsningar och möjligheter för utveckling av vägsträckning-
en. 
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Grundvärden som studien tar avstamp i är bland annat; ökad trafiksä-
kerhet mot viltolyckor och för oskyddade trafikanter, ökad möjlighet 
till kollektivt resande, bibehållen framkomlighet för fordonstrafik, ökad 
trafiksäkerhet för på och avkörning av väg 204.

Lekebergs kommun har inom ramen för detta arbete fört fram behoven 
av att skyndsamt genomföra åtgärder för att erhålla bättre säkerhet i 
Brotorpskorset och Hagakorset samt behovet av att öka säkerheten vid 
busshållplatser längs v 204.

Anläggning av VA- och gatuinfrastruktur i Hidinge-Lanna

Anläggandet av VA, gator, belysning m.m. på Vreta 2:11 (Golfbanan) är 
i huvudsak färdigställt. Mindre korrigeringsarbeten återstår. Området 
är detaljplanerat för ca 80 st villatomter.

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

Beslutade medel finns avsatta för att anlägga en ny väg från väg 204 
(Hidingebrokorset) och väg 566. Olika förslag på vägsträckning finns 
skissade. Utredning om möjliga trafiklösningar och trafikutveckling i
Hidinge-Lanna är framtagen. Arkeologisk undersökning genomförs 
under sommaren i syfte att säkerställa arkeologiska intressen och ge 
möjligheter för lämpliga vägsträckningar. 

Kommunen för även fortsatt dialog med Trafikverket om infrastruktu-
rens utveckling i Hidinge-Lannaområdet. Det är Trafikverket som äger/
ansvarar för alla de genomgående landsvägarna i området, t ex väg 566 
(Hidingevägen) och 562 (Lannavägen).

Kommunalt vatten och avlopp vid Vretavägen
Sedan tidigare har kommunfullmäktige i Lekebergs kommun fattat  
beslut om att anlägga VA-verksamhetsområde Vretavägen. Detta inne-
bär att det kommunala vatten- och avloppsnätet byggs ut till berörda 
fastigheter, alltså att varje enskild fastighet får en servispunkt för  
anslutning av vatten och avlopp.

Under september månad, preliminärt den 7 september, kommer alla 
berörda fastighetsägare att bjudas in till ett informationsmöte om 
VA-arbetet. På mötet kommer ansvariga tjänstepersoner och politiker 
från kommunen ge information och svara på frågor.

Kommunen ber alla berörda att vänta med eventuella frågor och 
synpunkter i detta ärende tills informationsmötet eftersom vi under 
sommaren har begränsade personalresurser. 

På nästa sida finns ett utdrag ur beslutsprotokollet från kommunfull-
mäktiges beslut i frågan 2015-11-23.



13 - VA-verksamhetsområde Vretavägen (KS 15-580)

Ärendebeskrivning
Efter utredning av Teknik- och serviceavdelningen föreslås att VA- 
verksamhetsområde bildas mellan Lanna Lodge och gamla E18.  
Området omfattas av 18 fastigheter som är byggda på båda sidor om
Vretavägen, från området kommer avloppet att tryckas till pumpstation 
i Golfgatan samt att arbetet finansieras genom beslut om särtaxa.

Kommunfullmäktige
- bildar Va-verksamhetsområde för fastigheter längs Vretavägen  
mellan Lanna Lodge och gamla E18, med sydlig gräns vid fastigheterna 
Vreta 7:1 och Vreta 3:14 och nordlig gräns vid Sättran 3:3 och
Vreta 1:25.
- fastställer särtaxa för anslutningsavgift om etthundrafyrtioentusen 
kronor 141 000 kr.

Läs hela protokollet för när beslutet fattades här

Sveagatan

Arbetet med beläggningsarbeten på Sveagatan har inte kunnat genom-
föras enligt plan. Detta innebär att asfaltering av trottoaren troligen 
inte kan ske förrän under augusti månad. 

Kommunen kommer så snart som möjligt att placera ut fartbegräns-
ningar på Sveagatan i syfte att minska hastigheten och öka trafiksäker-
heten för boende i området. 

Odlingslotter vid vattenparken i Fjugesta

Kommunen har i samverkan med Knista församling iordningsställt och 
upplåtit mark för odlingslotter i anslutning till vattenparken i Fjugesta. 
Syftet är att ortsbor som saknar egen trädgård ska få möjligheten att 
odla. Varje lott är på 50 kvm och alla kommuninnevånare har rätt att 
ansöka om en lott. Arrendepriset under försöksperioden är satt till 
500 kr/lott och år. Mer information om detta finns på kommunens 
hemsida.

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta
Mats Turesson, Teknisk chef 
0585 - 487 21

http://www.lekeberg.se/download/18.acc709b14d37e0919dc0934/1448634909154/2015-11-23.pdf

