Leif har ordet
LÄGET I PROJE KT ”VÄ NDPUNKTEN”
Vårt projekt går nu in i en ny fas. Under sommarmånaderna ligger damm-projektet
i stort sett nere med hänsyn till djurlivet. Detta enligt gällande lagar och
förordningar. Med några undantag så har vi hunnit så långt vi hade tänkt oss.
Sammanfattningsvis får sägas att vi är nöjda så här långt.
Under sommarhalvåret kommer parkmiljön att växa fram, dock inte som färdig
park. Ytan behöver ett år för att sätta sig, innan man med framgång kan så gräs.
Vidare behöver vi fylla på det idag alltför sanka området med massa från den del av
dammen vi inte hunnit klart. Detta arbete förutsätter vinter och tjäle.
Under sommaren kommer vi att bygga broar till ön och anlägga en temporär
promenadväg genom området. Jag är övertygad om att den vackra miljön kommer
att bli än skönare innan sommaren är över!

HUR GÅR DET D Å MED KVA RNTOR GET?
Just nu pågår arbetet med att rita klart planerna på Kvarntorget. Det har tagit tid,
vilket dessvärre är nödvändigt. Arbetet med att göra ett både fint och praktiskt torg
förutsätter att alla detaljer gås igenom, såsom exempelvis miljö, VA, belysning och
trafik.

I början av juni påbörjan WSP själva projekteringen, och själva arbetet tar sin
början den 1 juli, då Markona inleder schaktningen. Detta bolag lägger
stenbeläggningen på själva Nygårdsvägen och gör också underjobbet där resterande
sten ska läggas. I praktiken är det först därefter som vi kommer att behöva många
ideella krafter att hjälpa till med detta. Som vi berättat tidigare bygger hela
finansieringen på att många frivilliga krafter ställer upp och hjälper till.

Vi står inför en spännande sommar i Karlholm. Besök gärna vår lokal på Karlitplan
för mer information. Från och med 1 juni håller vi öppet på torsdagar mellan 17.00
och 18.00.

// Leif Bäckström – Projektledare ”Vändpunkten”
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