
Breddningen av Botavägen blev klar 
 
Gott Nytt år, en önskan om ett glädjefyllt år 2006!  
Jag tycker det är en fantastisk julklapp vi alla här i bygden fått i och med att själva breddningen 
av Botavägen blev klar. Hela arbetet har gått enligt tidsplanen, mycket tack vare den fina hösten. 
Ett av få bekymmer har varit att bli av med stenmassorna. Det ordnade sig dock genom lite längre 
transporter, men därav vissa merkostnader. 
 
Det har varit fyra byggmöten i byakontoret under hösten, tillsammans med NCC och vägverket. 
Vi tackar ordförande och hans fru för julsmörgås och tårta vid sista byggmötet den 21 dec. Varje 
fredag kl. 11.00 har vi fixat fika till vägjobbarna, något jag vet varit uppskattat. 
 
Några stenar och bergsklackar är kvar att spränga samt en slutbesiktning av vägområdet. Om allt 
går som Jörgen Gustavsson på Vägverket har tänkt, skall hela vägen få ny beläggning till 
sommaren. När det är klart har vi tänkt att ha en pampig invigning, då vi hoppas att många vill 
komma och vara med. 
 
TACK… ... alla markägare som så villigt släppt till mark, så att vägbreddningen blev möjlig. 
,,, alla ni som hjälpt till med att rulla ihop taggtråd och ryckt upp stolpar utmed vägen. 
... Arne Gustavsson för arbete och samordning vid staketuppsättning, skogsavverkning och 

mycket annat under väg bygget. 
... Kamratstödjarna för arbete med staketuppsättning och Magnus Karlsson för stenborrning. 
... Nybergs och ”Göken” för skogsavverkning samt alla ni som hjälpt till med röda flaggan. 
... Hållbara bygder – Micke Cornell för alla skrivelser, telefonsamtal och kontakter med media. 
... Ödeshögs kommun för att ni bidragit med halva pengen av de kostnader vi i byalaget tagit på 

oss för att breddningen skulle bli av. 
... Åvikens skogstransporter och Svenssons Grävmaskiner för ert ekonomiska bidrag. 
... Gustav ”Grävare” Nilsson för att NCC har fått använda Bäcks sågplan till upplag och rastplats. 
... Elving Utter för att du ideellt ställt upp så mycket under hela vägbygget. 
 
Än en gång kan man se hur vi tillsammans i bygden kan göra många små saker, som påverkar 
och ger signaler till statliga verk och myndigheter som sedan i sin tur känner att också de behöver 
ta ansvar för en liten skogsbygd. 
 
Nu återstår endast staketuppsättning i Sunneby och Boet till våren, samt att i samarbete med de 
berörda boende, NCC och Vägverket hitta en bra lösning på hur Boet-korset ska se ut. 
 
TACK till er alla. Lev väl! 
Boets Byalag 
Magnus Ax 
 


