
Möte i Bystugan om vägarna 25 jan 2020 
 

Svaren nedan utifrån vad som framfördes på mötet. 
 
Bild 1 
 
Bild 2 

1a. Eva har varit i kontakt med FLM Johan Emanuelsson, 
som säger att byarna i Rönnäs fjärdning är på tur efter 
Insjön-Åhl. Eva har framfört att vi vill vara ensamma och 
prata med Lantmäteriet och ha egen 
gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening. 
 
Förrättningarna i Djura är fortfarande på gång; några är 
nästan klara så t ex blir det slutsammanträde i Falun för 
centrala Djura + två byar om ett par veckor. 
 
Sammanlagt har det varit 7 förrättningar i djura; 4 områden 
är alltså kvar att slutföra. 

.  
Bild 3 
Bild 4 

1b. Lantmäteriets möte för Insjön i Arenan 

 
Bild 5 2. Kort-kort om 1972 års beslut etc  Se också skrivelsen 

”Historik väghållningen enskilda vägar” 
 
Bild 6 3. Olika vägtyper, nytt lanserades för politikerna mars -18 

Skulle för Ullvi innebära att alla byvägar utom möjligen 
Hedgattu skulle undantas från sommarväghållning! 

 

Bild 7 
Bild 8 

4. Vilka vägar ska vara med i framtida vägförening? Svar: 
de vägar och vägsträckor där det finns bostadshus, resten 
sköts även fortsättningsvis av Ullvi S:4 

 
Bild 9 5. Redovisning av enkäten 
 

Bild 10 
- 30 

6. Hur är skicket på våra vägar. Tre nivåer: 
     1. Helt ok 
     2. Begränsade skador, som potthål 
     3. Större skador, ”getrygg” och stora spricker; 
          Näsgattu, ca 30 m, Båthusgattu, nedre delen, 
          Vändatgattu och Jakopesgattu 
  Se även Bildspel 2 som omfattar flera bilder på vägarna!    

 

Bild  7, Vill vi ha belagda vägar som nu eller gå tillbaka till 



grusvägar? Svar: vi vill ha belagda vägar, stor risk för 
erosion vid regn i våra många backar! 

 

Bild  8. Behövs bättre möjligheter att vända vid vägs ände? Svar: 
får utredas vidare. Det finns en vändplats på Näset anordnad 
av byn. Kan troligen behövas på ytterligare 3-4 vägar.  

  
Bild 31 
- 33 

9. I vilket skick ska vägarna vara när kommunen överlämnar 
ansvaret för upprustning till oss? Svar: minst i det skick som 
kommunen kräver för att fortsatt sköta vägarna! Vägarna ska 
ha sådan standard vid övertagandet att byn får åtminstone 10 
år på sig att bygga upp ett fondkapital för kommande 
nödvändiga investeringar. 

 

Bild 34 
- 37 

10. På vilka vägar kan det tänkas bli skogs- eller andra tunga 
transporter? Svar: Hedgattu och Elovesgattu-Lortgattu. 

 

Bild 38 11. Omfattning av Ga ? Svar: Ga ska omfatta bara Ullvi och 
förvaltas av Ullvi SSF enligt bild 38. 
12. Förvaltning Ullvi SSF och kommunen. Kommunen ska 
stå för den löpande driften, vi ska stå för upprustning (som 
är mycket beroende på hur kommunen sköter sin del) Delat 
ansvar med gränsdragningsproblem! 

 

Bild 39 Hur går vi vidare? Svar: se bilden! 
 

Bild 40 Slut! 
 


