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Lokala och regionala medier

Ny spillvattenledning påverkar framkomligheten på
Malmövägen
Värnamo kommun lägger ny spillvattenledning utmed Malmövägen vid
handelsområdet Söderport. Det kommer tidvis att påverka framkomligheten
på vägen och i cirkulationsplats Östboplan, i korsningen med Ringvägen.
Under natten mellan 19 och 20 april, preliminärt klockan 24.00-6.00,
stängs området tillfälligt helt för trafik.
För att anläggningsarbetet ska kunna genomföras kommer
cirkulationsplatsen att tillfälligt göras om. Det ska byggas en ramp av
torrasfalt, så att fordon kan köra över rondellen och de refuger som finns i
anslutning till rondellen. En del av gräsmattan grävs bort och i stället fylls
rondellen med grus och körplåtar. Trädet i rondellen kommer att skyddas
och bevaras.
-

Vi hoppas att trafikanterna kör sakta och tar hänsyn till att området
är en arbetsplats under den här tiden. Även gång- och cykelvägen på
östra sidan av Malmövägen berörs, säger Lars Fälth, projektledare
på tekniska förvaltningen.

Schaktarbetet med spillvattenledningen beräknas börja 23 april och pågå i
cirka två månader. Arbetet med att tillfälligt göra om cirkulationsplatsen
görs natten mellan 19 och 20 april, då cirkulationsplatsen stängs helt för
trafik preliminärt mellan klockan 24.00 och 6.00. Då leds trafiken runt
området. Följ hänvisningsskyltarna.
Observera att busshållplatsen på Malmövägens östra sida, rakt nedanför Ica
Maxi, inte kommer att användas under den tid som arbetet pågår.
Bussresenärer hänvisas till hållplatsen på Ringvägen, cirka 100 meter
norrut.

Kontakt: Lars Fälth projektledare tekniska förvaltningen, tfn 0370-37 72
26, e-post lars.i.falth@varnamo.se
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