
Minnesanteckningar från träff med markägare utmed vägen Grimshult-Boet 
den 30 mars kl. 19-21 i Byakontoret, Boet 
 
Närvarande enligt bifogad förteckning. 
 
Magnus Ax inledde och hälsade alla välkomna. 
 
Magnus informerade om tidsplanen för vägbyggnationen med start redan i vår då de ska tas 
ner skog och staket mm. för att vägbyggnationen ska vara färdig i höst. 
1. Avverkning, röjning och flyttning stängsel.    Vecka 16 - 20. 18/4-20/5 
2. Bergschackt, dikning, trummor, breddning.    Vecka 22 - 34. 30/5-26/8 
3. Djupfräsning, förstärkning och beläggning.    Vecka 36 - 39.   5/9-30/9 
Magnus tar också kontakt med de markägare som inte är närvarande. 
 
Vad kan vi göra lokalt ?  
- Ta ner staket 
- Sätta upp staket 
- Ta ner skogen 
 
Frågan ställdes om hur mycket skog som ska avverkas. Vägverket har tagit fram hur mycket 
mark som omfattas. Samtliga närvarande markägare fick en förteckning för resp. fastighet. 
 
De närvarande hade inget emot att arbetet startade under våren så att förbättringen av vägen 
blir av i år. 
 
Byalaget åtar sig att ta ner staketen under en arbetslördag i vår. Magnus tar kontakt med 
kommunen för att försöka få lite arbetskraft från arbetslösa till att sätta upp nytt staket. 
 
Avverkningen sker genom att byalaget tar anbud från någon som kan avverka all skog och 
sedan lägga det i högar för varje fastighet. Varje markägare bestämmer själv vad den vill göra 
med timret. Byalaget kan ställa upp och bidra med pengar till avverkningen. Vi kommer även 
att fråga kommunen och vägverket om de kan tänka sig att bidra med en slant. 
 
Överskottet från byalagets midsommarfest kommer att gå till vägbygget. 
 
Vad gäller Boetkorset kommer Vägverket att ta kontakt med markägarna för att finna en så 
bra lösning som möjligt. Målet är att förutom att få en bra korsning även minska hastigheten i 
Boet. 
 
Kontakt tas också med posten om hur postlådorna ska placeras under ombyggnationen. 
 
Vägverket kommer 11 april för att mer i detalj titta på sträckningen och markera gränser. 
Byalaget och företrädare för markägarna kommer att vara med.  
Alla markägare kommer att få information efter vägverkets besök 11 april. 
Samtliga markägare kommer också att bli direktkontaktade av vägverket. 
 
Efter ett positivt möte där de närvarande såg fram mot en förbättrad väg så avslutade Magnus 
Ax  mötet. 
 
Vid pennan 
 
 
Michael Cornell 


