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Till näringsidkare vid Gamla torget och Götaforsliden 

Arbete med Mölndalsån vid Kråkan/Kvarnbygatan 

Hej! 

Som ni fått information om tidigare pågår översvämningsarbeten med Åfåran vid 

Kvarnbyn. Detta är förberedande arbeten inför stadsdelen Forsåker. Första delen 

av arbetet, som Mölndal energi gjorde, är i stort sett klart och nu börjar nästa del 

av arbetet. 

Nu påbörjar vi nästa etapp – ombyggnation av åfåran öster 

om Forsebron 

Arbetstid  

Arbetet med denna etapp kommer pågå från april 2021 (vecka 17) till våren 2022. 

Påverkan på trafik och övrigt 

Kvarnbygatans två körfält kommer tillfälligt att skjutas längre norrut, närmre 

Gamla torget, för att göra plats åt arbetsområdet längs å-kanten. Trädraden längs 

Gamla torget tas ner då förutsättningarna på plats har gjort att träden inte har 

kunnat växa till sig. När Kvarnbygatan återställs planterar vi nya träd som ges 

bättre förutsättningar.  

• Mellan arbetsområdet och Kvarnbygatans nya läge kommer ett bullerplank 

sättas upp. Räkna dock med att buller förekommer på dagtid då arbetet 

innebär spontning samt arbeten i betong och sten. 

• Kvarnbygatan är alltid öppen för trafik och regleras med trafikljus.  

• De snedställda parkeringsplatserna på Gamla torget ersätts med 

längsgående parkeringsplatser utmed torget.  

• Parkeringar finns även på Norra Forsåkersgatan och Götaforsliden, se karta 

nästa sida. 

• Försök gärna att ha transporter och leveranser till er utanför rusningstiden 

om det går. 
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Senare etapper 

I en senare etapp kommer Forsebron behöva ersättas med en ny breddad bro. Detta 

gör vi för att möjliggöra ombyggnationen av ån under bron, men även för att 

förbättra trafikflödet över bron. Mer information om detta och hur ni påverkas 

kommer i god tid innan bron stängs av. Det sker troligtvis våren 2022. 

Vi hoppas på och ber om er förståelse för de eventuella störningar som kommer att 

ske när vi gör dessa nödvändiga arbeten. 

Information om arbetet hittar ni alltid på molndal.se/vagarbeten 

 

Med hälsningar  

Mattias Andersson och Sofia Söderlund 

Projektledare Mölndals stad 

031-315 10 00, kontakt@molndal.se 


