INFOBREV 1-2022 Välskötta vägar i Lovisa
Liljendal 27.1.2022

Bästa kontaktperson för väglaget!
Bifogar ansökningsblanketterna för underhålls- och grundförbättringsbidragen. Ansökningsblanketterna och
aktuell information om enskilda vägar finns också på stadens hemsidor www.loviisa.fi/sv/ Arbete och näring ->
Enskilda vägar. Ansökningarna går också i år att lämna in per e-post till yksityistiet@loviisa.fi

Nytt projekt i Lovisa lyfter fram de enskilda vägarnas betydelse
Lovisas landsbygdsenhet har under landsbygdsnämnden startat projektet Välskötta vägar i Lovisa 2022-23. För
projektet beviljas Lovisa statsbidrag. Vår slogan är ”Aktiva väglag och välskötta vägar ger landsbygden
livskraft”. Vi satsar på rådgivning till er och uppmuntrar er att sköta och grundförbättra era enskilda vägar. Vi
informerar och ger råd hur grundförbättringsprojekt startas, finansieras och förverkligas. Det sker genom att
ordna skolningar och genom att informera er per brev, e-post, lokala tidningar, via some och internet. Projektet
förverkligas på finska och svenska.

Det är viktigt för alla aktörer på
landsbygden att de enskilda
vägarna är i skick.

Vi startar projektet med att skicka er detta infobrev. En enkät till ert väglags kontaktperson skickas per e-post i
februari. Via enkäten kartlägger vi ert behov av grundförbättringar och ger er möjlighet att ge önskemål om övriga
saker som väglaget behöver veta mera om. Utgående från svaren planerar vi projektet mera detaljerat. Sedan
fortsätter vi med en skolning, infokväll via Teams torsdagen 3.3.2022 kl.18.00 med temat Väglagets möte.
Inbjudan skickas till kontaktpersonernas e-postadresser. Anmälning kan också göras till yksityistiet@loviisa.fi
senast 1.3.2022. Vi tar tacksamt emot idéer och önskemål till vårt projekt.
Välskötta vägar i Lovisa /Loviisan yksityistiet kuntoon 2022-23 program januari – mars 2022
-

Infobrev 1/2022 per post till kända väglag i Lovisa
Enkät för kartläggning av väglagens grundförbättringsbehov och önskemål per e-post
Infokväll via Teams tema Väglagets möte 3.3.2022 kl.18.00 anmälning senast 1.3.2022

Frågor om enskilda vägar? Ta kontakt: Carolina Sjögård, landsbygdsombudsman (enskilda vägar)
tfn 0440 555 338, yksityistiet@loviisa.fi Bäckasgränd 1A 07880 LILJENDAL

SUOMEKSI KÄÄNNÄ →

