TJÄNSTESKRIVELSE
2022-03-30
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Håkan Blaxmo

Remissyttrande, medborgarförslag om
trafiksäkerhetsåtgärder på norra delen av Kungsgatan i
Lindesberg
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om
trafiksäkerhetsåtgärd på norra delen av Kungsgatan.
Beskrivning av ärendet
Lindesbergs kommun önskar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande gällande
inlämnat medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår att hastighetsreglerande hinder/övergångsställe anläggs på
norra delen av Kungsgatan i närheten av Nya Ågården.
Utifrån de trafikmätningar som tidigare gjorts är föreslagen åtgärd motiverad.
Förslag till yttrande
Trafikingenjören på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att direktionen ger
förbundet i uppgift att genomföra föreslagna åtgärder så snart budgeten för
trafiksäkerhetsåtgärder inom Lindesbergs kommun medger det, dock senast 2023.
För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
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Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag
Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.
Bygga ett hastighetsreglerande hinder/övergångsställe tvärs över norra delen av Kungsgatan i Lindesberg. Borde placeras i närheten
av Nya Ågården,
Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.
Trafik/hastighetsmätning utfört i regi av Håkan Blaxmo mellan 20210223 och 20210302. V85 visar 44 km/timmen. Det råder en
hastighetsbegränsning på 30 km/tim på sträckan. Toppnoteringen låg på 89 km/tim.
SPF-Seniorerna samt PRO i Lindesberg är eniga om denna begäran.
Här kan du bifoga filer
Trafikmätning Kungsgatan i Lindesberg.pdf (321 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.
För- och efternamn
LARS IDSTAM
Adress
ROSENKULLAVÄGEN 2 A

Postnummer och ort
711 35 Lindesberg

Telefon
0702924180

E-postadress
lars@idstam.se

Notifieringar
E-post

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Ja
Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.

Ärendenummer: #9539 | Inskickat av: LARS IDSTAM | Datum: 2021-04-09 13:31

Sida
1(1)

