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Cobhsú na hithreach sa ghearradh domhain ag An Sliabh
Riabhach agus tá formhór na tairneála ithreach críochnaithe
agus aghaidh an mhogalra suiteáilte. Tá tús curtha anseo
freisin le Hidrea-Shíolú na bhfuaidreoirí.
Ag Acomhal Bhaile Bhuirne, tá dul chun cinn déanta ar an
mbóthar atreoraithe L-92201 d’fhonn an t-atreorú do thrácht
an N22 atá ann cheana a bheith i bhfeidhm ó thús Feabhra
2023.
Tá dul chun cinn maith déanta ar an droichead deireanach ar
an scéim, an droichead cóiríochta ardleibhéil ag An Sliabh
Riabhach, le deic an droichid doirte agus an falla deighilte
coincréite á curtha chun cinn.
Tá dul chun cinn maith déanta maidir le suiteáil Draenála agus
Duchtúcháin ar phríomhlíne nua an N22 mar ullmhúchán do
shraith bharrchaidhpe de phábháil an bhóthair.
Tógadh 2 chiliméadar de chainéal draenála coincréite.
Tá obair ar siúl le suiteáil na mBacainní Timpeallachta éagsúla
(Bacainní Torainn) agus an bhacainn ar an Tonn Láin curtha i
gcrích.
Toibreacha tógála críochnaithe ar Thimpeallán an Tonn Láin
ar an N22 reatha agus tá sé oscailte anois do thrácht
ghinearálta.
Tá líonadh an chlaífoirt phríomhlíne deiridh críochnaithe anois.
Tá dul chun cinn suntasach déanta maidir le críochnú Bóithre
Cóiríochta d’úinéirí talún agus críochnaíodh cuid acu ar an
Sliabh Riabhach agus ar an Tonn Láin.

Eisíodh an nuachtlitir tionscadail is déanaí ar 9
Deireadh Fómhair 2022 agus tá dul chun cinn
suntasach déanta ó shin i leith.

I gCuid 1 ag ceann thiar na scéime, cuireadh na míreanna seo a
leanas chun cinn le linn mhíonna Dheireadh Fómhair, na Samhna
agus na Nollag 2022:

Críochnaigh na hoibreacha cobhsaíochta ithreach ag an
ngearradh domhain ag An Sliabh Riabhach.
An droichead ardleibhéil ag An Sliabh Riabhach a
chríochnú agus an struchtúr seo a oscailt le haghaidh
rochtana don dá úinéir talún lena mbaineann.
Críochnaigh na hoibreacha as líne ag Acomhal Bhaile
Bhuirne agus trácht an N22 a aistriú go dtí an bóthar
atreoraithe nua.
Críochnaigh an bhaint carraige as an gearradh domhain ag
An Sliabh Riabhach .
Cuir an suiteáil Draenála agus Duchtúcháin chuig an
bpríomhlíne atá fágtha chun cinn.
Suiteáil an chainéil draenála coincréite a chríochnú go
substaintiúil.
Críochnaigh suiteáil na sraithe caipínithe ar an bpríomhlíne
idir Bóthar Chill na Martra agus an Timpeallán Thonn Láin.

Sa chuid seo den tionscadal, tá súil againn díriú ar na
hoibreacha seo a leanas i mí Eanáir agus i mí Feabhra 2023:

Draenáil agus an duchtú críochnaithe ag Ceapagh Thoir

Droichead ardleibhéil ag An Sliabh Riabhach

Eanáir 2023



Acomhal bóthair ag an nGoirtín Rua.

Timpeallán sealadach ag Carraig an Phúca

Duchtáil agus draenáil feadh an bhealaigh a thástáil.
Críochnú na mbacainní, idir bhacainní imeall agus airmheán lárnach.
Stodaí bóthair agus marcanna bóthair a shuiteáil.
Comharthaí bóthair a chur isteach, lena n-áirítear réamhchomharthaí
treorach roimh na hacomhail.
Oibreacha tírdhreachtaithe de réir Dhearadh Tírdhreacha don scéim.
Timpeallán sealadach a thógáil ag Carraig an Phúca chun
críochphointe thiar Sheachbhóthar Eatramhach Mhaigh Chromtha a
chruthú.
Rinneadh Iniúchadh um Shábháilteacht ar Bhóithre ar an mbóthar
nua agus tugadh aghaidh ar gach ní a tháinig as an iniúchadh sin.
Cuireadh na fabhtanna deiridh ar an mbóthar nua chun cinn chomh
maith le hoibreacha a chríochnú ar na taobh-bhóithre.
Taispeánadh Seachród Eatramhach Mhaigh Chromtha don phobal
nuair a d’eagraigh Cumann Lúthchleasaíochta Mhúscraí Thiar
imeacht reatha/siúil. D’fhreastail thart ar 2,500 duine ar an imeacht
seo ar an Domhnach 27 Samhain 2022.
Reáchtáladh scaoileadh liathróid carthanachta ar an mbóthar chomh
maith sular osclaíodh é. Tharla sé seo ar an Satharn 3 Nollaig agus
bhí sé eagraithe ag Club na Leon Mhaigh Chromtha agus an
Cheantair.

I gCuid 3 ag ceann Thoir na scéime, rinneadh dul chun cinn an-
suntasach i Ráithe 4 de 2022 as a dtáinig oscailt Seachbhóthar
Eatramhach Mhaigh Chromtha ar an 9 Nollaig do thrácht ginearálta.
Chun a bheith in ann an bóthar seo a oscailt, rinneadh dul chun cinn
le míonna beaga anuas maidir leis na nithe seo a leanas:

Bhí Oscailt Oifigiúil Sheachbhóthar Eatramhach Mhaigh Chromtha ar siúl
ag an nGoirtín Rua ar maidin Dé hAoine 9 Nollaig. Ba iad Méara Chontae
Chorcaí, an Comhairleoir Danny Collins agus an Taoiseach Micheál
Martin a rinne an oscailt i gcomhpháirt le chéile. Thug Tim Lucey
Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Chorcaí agus Peter Walsh,
Príomhfheidhmeannach ar Bhonneagar Iompair Éireann, óráidí freisin. Ba
é Padraig Barrett, Stiúrthóir Seirbhísí - Bóithre agus Iompar, Comhairle
Contae Chorcaí an Cathaoirleach don imeacht.

Tá an cainéal draenála coincréite críochnaithe.
Críochnaíodh leagan sraitheanna Fo-Bhonn agus Bonn
Bóthair den phábháil nua bóthair.
Rinneadh dul chun cinn maith le tógáil na Lochán tanúcháin
agus leis an gclaí teorann.

Babhta 5 den chlár samplála cáilíochta uisce a chur i gcrích.
Suirbhéanna ar Bhail Mhaoinithe Iar-Oibreacha do chuid
Mhaigh Chromtha den scéim iomlán.
Críochnú tírdhreachtú agus oibreacha críochnaithe ar na
taobh-bhóithre i gcuid Mhaigh Chromtha.
Ó Charraig an Phúca go Bóthar Chill na Martra díreofar
oibreacha ar leagan na sraithe ceanglóra ar an bpríomhlíne,
líonadh na gciumhais agus oibreacha tírdhreachtaithe.

Chomh maith le Seachbhóthar Eatramhach Mhaigh Chromtha,
leanadh le hoibreacha idir Charraig an Phúca agus Bóthar Chill
na Martra mar seo a leanas:

Ag féachaint ar aghaidh go dtí Eanáir agus Feabhra 2023, seo a
leanas cuid de na tascanna atá le déanamh:
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