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Vägtrumman över Kyrk-/Stor- Bäcken vid Bäcks norra infart är kraftigt rostangripen. Detta 
medförde att vägen kollapsade hösten 2015 och april 2016 och i och med detta blev vägen 
obrukbar för trafik. Detta medborgarförslag innebär en upprustning av bron över bäcken vid 
Bäcks norra infart. 

 

Byborna har i nuläget fyllt igen hålen med grus och bron används på egen risk. Vi befarar dock 
att vägen över bron kommer att kollapsa igen under vårfloden. Detta innebär i sådana fall att 
byborna kommer att mista norra infarten till och från E4:an där även vår enda busshållsplats 
finns. Dessutom skulle flertalet jord- och skogsbruksföretag ha svårt att ta sig till och från sina 
marker om denna förbindelse saknas. Detta skulle innebära en stor ökning av trafik längs E4:an 
med traktorer samt skogsredskap, vilket är väldigt riskfyllt. Ibland kör skoltaxin och möter upp 
bilar vid E4:ans norra infart, även postbilen trafikerar ibland denna sträcka och dessutom blir 
lastbilar med försändelser dirigerade denna väg på sin GPS. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn 
till är att vattenmiljön antagligen skulle försämras i bäcken om vägen rasar ner i den. 

 

Att få bidrag till denna nödvändiga upprustning har Visat sig inte vara helt enkelt. Vid kontakt 
med Trafikverket har de meddelat att vägen inte är registrerad hos dem och således inte 
befinner sig under deras ansvarsområde. Den kommer ej heller att kunna gå att registrera där. 
Efter samråd med ansvarig för vägar i kommunen, Johan Hedlund, kom vi fram till att ett 
medborgarförslag är vägen att gå för att få till stånd en renovering av bron. I Bäck är vi drygt 20 
hushåll med stark ung inflyttning, flera pendlar med buss och behöver kunna ta sig till E4:an den 
vägen samt flera jord- och skogsbrukare som har Starka skäl till att bron ska rustas upp så att 
vägen går att användas. Vi äskar därför medel från kommunen för att kunna genomföra denna 
upprustning. 

 

Med vänliga hälsningar Petra Lundmark, representant i styrelsen i Bäck byaförening 






