
Anteckningar från mötet den 3 mars, (angående väg 503, Grimshult – Boet)

Jörgen Gustafsson med kollega var i Bygdegården och pratade om planerna för vägen.
Vi kom fram till att vi redan 1998 började prata om att göra något åt vägen och har sedan dess
försökt att påverka vägverket. I maj 2004 hade Byarådet ett möte i Trehörna med vägverket
och då började projektet ta fart på allvar. Vägverket var ute och  mätte och gjorde vissa
undersökningar. Det åker ca 310 bilar på den aktuella sträckan / dag.
Åtgärder som ska göras är: bredare väg, 6 m, bättre diken, ett bättre slitlager och en
ytbehandling. Träd, stenar och hårda föremål ska bort. Det blir ca 5 m av markägarens yta
som ska åtgärdas på höger sida om vägen om man kommer från Ödeshög. Efter sågen
kommer det att breddas på vänster sida.
Handlingsplanen bör vara klar i maj och byggstart kommer troligtvis att ske efter semestern i
augusti. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november. Vägen kommer stundtals att vara
delvis avstängd och därför vädjar vägverket bilisterna att ta en annan väg i möjligast mån,
både för bilisten och vägarbetarnas bästa. Byalaget och vägverket ska försöka hålla kontakten
och meddela via hemsidan hur läget är på vägen.
Vi diskuterade hur vi i bygden skulle kunna hjälpa till i projektet. Både för att hålla ner
kostnaden och för att visa vår goda vilja. Det behövs arbetskraft för att avverka träd, flytta
staket och lite mätning. Vi beslutade att under ett kommande möte med markägarna diskutera
detta och återkoma till vägverket med vad vi har kommit fram till.
Korsets trafiksäkerhet diskuterades också, men tyvärr var mannen som håller i detta projekt
sjuk, men vi kom fram till att korset måste bli säkrare genom att själva körfälten blir mindre
för att försöka få ner hastigheten. Detta kommer att åtgärdas i samband med vägbygget.
Vi hade även en diskussion om hur det i framtiden ska se ut i dalen. Det finns vissa önskemål
att anlägga en sjö, genom att höja vägen. Vi kom fram till att försöka skriva ner något om
detta och lämna in förslaget till vägverket.
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