
Torsås kommun 
Kommunstyrelsen 

Box 503 
385 25 TORSÅS 

 

Medborgarförslag 
 
 
Namn 

Slätafly Byalag / arbetsgruppen enskilda vägar genom Ulf Svensson / Kjell Persson 
Adress 

Hallasjö 111 ,  385 95 TORSÅS 
Telefon 

 070-824 64 22,  070-611 45 49  

 
 
Förslaget (Presentera här kort Ditt medborgarförslag) 

 
Medborgarförslaget avser åtgärdande av tidigare bristande underhåll av enskilda  
grusvägar inom kommunen, så att en grundnivå uppnås. Detta kan ske genom riktade insatser under 
begränsad tidsperiod. Vägstandarden återställs genom fräsning, grusning, hyvling eller annan lämplig 
teknisk åtgärd. För att genomföra detta behöver tekniska nämnden utökade anslag under denna 
tidsperiod 
 
 
Grundnivå = En vägkropp som har en bärighet som klarar normal modern trafik och som kan 
                      bibehållas med normalt underhåll. Slitlagret skall vara minst 5 cm tjockt (se Trafikverket  
                      publ. 2012:141). Vägen ska inte förorsaka skador på fordon. 

 
 
Motivering (Här kan Du lämna en mer utförlig beskrivning av Ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför Du anser att 

förslaget ska genomföras och hur det i så fall ska kunna ske) 

De enskilda vägarna i kommunen är viktiga för människorna som bor i byarna men också för hemtjänst 
post, tidningsbud, skolskjutsar, KSRR, turistnäring, skogsbruk, övrigt näringsliv m.m.  
 
Grusvägarna i Torsås kommun har under en längre tid haft ett bristande underhåll.  
Grusbudgeten under perioderna. 
 2003 – 2009 var 525 ton/år + ca 3 mil grus/kantåtervinning   
2009 – 2016 var 1500 ton/år + ca 1 mil grus/kantåtervinning 
2017 och 2018 var 3000 ton/år + ca 1 mil grus/kantåtervinnig 
I kommunen finns 20 mil enskilda grusvägar. En del vägar med statsbidrag, andra utan (s.k. blåvägar). 
Om man sprider ut 3000 ton grus (1875 kbm) på dessa vägar blir tjockleken 3,1 mm. När man tidigare 
hade en budget på 525 ton blir tjockleken 0,5 mm. Detta är en av orsakerna till att vägkropparna 
har utarmats på material och att underliggande berg och stenar kryper fram. Nuvarande underhålls-
budget löser inte detta problem utan snarare förstärker det. Därför måste en punktinsats göras för att 
återställa grusvägarna. 

 

2018-05-03  Ulf Svensson/Kjell Persson 
Datum/ort Underskrift Namnförtydligande 

 
Information om behandling av personuppgifter 
Denna information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PUL). När Du lämnar in ett Medborgarförslag till 
oss, kommer Dina inlämnade personuppgifter att förtecknas i ett databaserat register hos Torsås kommun. 
Uppgifterna kommer att sparas hos oss för vårt uppföljningsarbete och kan komma att användas i förnyad kontakt. 
Kommunen är skyldig att på Din begäran, rätta, blockera eller utplåna uppgifter (28 § PUL). Information om 
behandling av person-uppgifter lämnas av kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig. Förfrågan enligt 26 § 
PUL ställs till Kommun-styrelsen, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås. Förslaglämnarens namn publiceras på 
kommuns hemsida när beslut tagits om förslaget 
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     Bilaga  

 

Slätafly byalags arbetsgrupp enskilda vägar består av följande medlemmar: 

Ulf Svensson Hallasjö 

Lars Karlsson Hallasjö 

Weine Arvidsson Skärgöl 

Kenneth Fridolfsson Södra Slätafly 

Berne Svensson Slätafly 

Gert Johansson Trollefjäll 

Robert Berg Getnabo 

Kjell Persson Hallasjö 
 


