
Sammanfattning av informationen som lämnades vid årsmötet 2013-04-23 

1 Detaljplanearbetet. 

Trafikverkets arbetsplan för gång och cykelväg på sträckan Dalkroksstigen-Strömma Ligger på 

Trafikverkets bord i Borlänge för fastställande. Detta beslut är en förutsättning för att kommunen ska 

kunna gå vidare med detaljplanen för Ripvägen, S4B. 

Detaljplanen S4B kommer att ställas ut i oktober 2013. Om inga överklaganden kommer in kan 

planen antas i december och vinna laga kraft i januari 2014. Därmed är det klart för en upphandling 

av entreprenaden utefter ripvägen och pumpstationen vid Västerängs hållplats. 

Detaljplanearbetet för Strömmadal är ännu ej påbörjat. Oklarheter som hantering av § 113, enkelt 

eller normalt planförfarande samt antalet detaljplaner håller på att redas ut. Preliminär 

startpromemoria kan föreligga i januari 2014. Med enkelt planförfarande kan planen vinna laga kraft 

till sommaren 2014. Normalt förfarande innebär en fördröjning till årsskiftet 2013-14. Båda tiderna 

utgår från att inga överklaganden kommer in. Detta innebär att anslutning till VA sker i bästa fall först 

2015 

2 Projekteringsarbetet 

VA-projekteringen är i klar 

Vägprojekteringen är klar 

Vattenfalls projektering av el är klar 

Skanova håller på med fiberprojekteringen 

Belysningsprojekteringen är klar 

När all projektering är avklarad kommer en gemensam granskning att genomföras. Handlingarna ska 

sedan vara grunden för ett kommande förfrågningsunderlag för upphandling av kommande 

entreprenad. 

3 Avtal med kommunen. 

Nämnda entreprenad kommer bli gemensam för samtliga berörda  parter under punkt 2 ovan. Detta 

förutsätter bl.a. ett genomförandeavtal mellan vår förening och kommunen. Kontakter har tagits från 

vår sida och förhandlingarna kommer att tas upp i skarpt läge under hösten 2013. I avtalet regleras 

många frågor som exempelvis föreningens roll i entreprenaden beträffande närvaro vid byggmöten 

granskning, insyn, påverkan, förbesiktning, garantibesiktning mm 

4 Avsiktsförklaring. 

Avsiktsförklaringen från 2011-11-30 samt kompletteringen 2013-04-23 utgör tillsammans  med 

stämmoprotokoll,  avtalen om nyttjanderätter  till  vägen berörda fastigheter, eventuellt avtal med 

Egnell  om grönområden samt en framtida detaljplan som vunnit laga kraft de handlingar som  

lantmäteriet har som underlag för en framtida ny förrättning. 


