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l'IlTANSUTSKOTTETS betänkande nr 5/1970~ 

71 Lled anledning av 1 tr;1 Carl Karlssons 

heBst~llningsmotion hos landskapsstyrel

se:i.1 on åtgärder för förbättring och ol

j eg:L'usbeläggning av vci gen från fär jfästet 

till Skage fiske hann i Sottiinga· kommun. 

Hed anlednj_ng c,v ovannämnda notion 9 varöver Landstinget inbegärt 

fine,nsutskottets betänkande 9 får utskottet 9 so:m i ärendet hört väg~ 

ingenjören Anders Lindholm häruec1 vördsamt anföra följande: 

Utskottet har i anledning av 1cio-i:;ionen företagit en resa till Sot-

tung2 lcoErrtmn för att näri~mre gro:n ska, vägförhållandena i koillhlllner.L 

Landsvägen från färjfästet i110t byn är otvivelaktig"t; i ett sådant skick, 

att underhålls- och för bä ttringsåtg2,rder är påkallade. Vid en sådan 

vägförbättring borde särskilt v5_s sa kurvor av vägen uträtas. 

Emellertid har vägingenjören för utskottet uppgivit, att denna väg 

finns upptagen bland de vägar 9 soti1 under de niirmast infallande åren 

skall undergå underhålls- och förbö.ttringsarbeten och att särskilt an

slag för denna vägs iståndsättning icke är nödvändigt y då nödiga llJ.e del 

kan tagas från det allrJänna underllållsanslageto J)å av motionären be

gärda åtgärder J_ detta c::ivseenc1e redan vidtagits synes motionen obe·

fogacl till don110, del. 
Med hänsyn till de knappa t:'onslngen för ol j egrusbeläggn ing .av grus-

vägarna i la11dskapet 1nåste en prioritetsordning uppställas som blanc1 

-,,nat baserar sig på trafikintensiteten. Föreliggande vägförbättrings

Si::mer upptar sådana vägar 9 son i fråga on ytbeläggning särskilt i 

detta avseende 1-:J.åste ställas frnnon Sottunga-vtig8n. Dessutom tillkom-· 

mer 2/ct OV811 nfö~rnda förbättringsarbeten r.1åste slutföras, innan ytbe

lägg11ing ko,n sl;:e. För den skull hnr u~skottet ansett att oed ytbe-

läggningssrbetena tillsvidare skulle anstå och sålunda funnit att na

tionen även t:Lll denna del för n~~rvarande icke föranleder några åtgärder. 

Vad sedan giiller den i i,10tionen påtalade utspridningen av lera på 

vägen från vissa transportmedel 9 vill utskottet särskilt understryka 

betydelsen av att vägavdelningen får ti 11 s tänd bättre upplysning Ol!.1 

och kontroll av sådant olagligt förfarande. 

Betriiffonde Slmgehanmen har l.J.:l:;,skottet den uppfattningen att dess 

betydelse sm~1 fiskehamn under seno.re tid ninslcat. Genom att trafikför

bindelserna till och från Segl]_nge förbättrats betydligt, har trafi

ken från denna by över Skage också fått en ringa oofattning. Utskot-

v·~c:mrn för~,11:..lrhlt_; tj_ll landsv!',:ei cfr1>i,r ett dylikt ~irende närmast är en 

f~j:cv:~:Ltj1int:;.s,~',,t::C(~rc1. Ang[\,end.B c1c:,_,:;_1;_1,. :frågCl borC~c; koDuunen därför .i voder

börlig ordning he:iTtställa hos ln.nc1sJcapsstyrelsen. 
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Med hänvisning till det ovan 311förda f å r utskottet vördsamt f ör esl å 9 

a tt f ören ämnda h emstä llningsmotion 

måtte förkastas. 

Mari ehrnim 9 den 8 

På 

decerJber 1970. 
? 

f~v~~:: 
Folke Wo i v2J. in 

ordförande 

Nö,rvarc:mde i utskottet ~ ordföran den Folke \.rfo iva lin, viceordföranden 

Harry Lind fors s arat ledamötern a Bertel Söderl und, Georg ·wideman och 

Runar Wilen. 
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