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Remissyttrande, medborgarförslag om belysning på 
Bergslagsvägen i Lindesberg 

 

Förslag till beslut 
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om 

belysning på Bergslagsvägen i Lindesberg. 

 

Beskrivning av ärendet 
Lindesbergs kommun önskar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande gällande 

inlämnat medborgarförslag.  

Förslagsställaren föreslår att belysning sätts upp mellan cirkulationsplats 

Bergslagsvägen/Fotbollsgatan och Rv 50 i Lindesberg. 

 

Sträckan är utpekad i Lindesbergs cykelplan och det är då lämpligare att belysningen 

byggs ut i samband med att gång- och cykelbanan anläggs för att få en belysning som är 

anpassad för både körbana och cykelbana. 

 

Det finns även förslag på passager och nya hållplatslägen på Bergslagsvägen vilket 

också påverkar belysningsstolparnas placeringar.  

 

 
Förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att man avvaktar med att sätta upp 

belysning, tills att kommunala beslut om utbyggnad av gång- och cykelbana har tagits, 

och anläggs längs föreslagen sträcka på Bergslagsvägen. 

 

För ärendet aktuella handlingar 
Medborgarförslag  

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

Mats Ivarsson 
 

Mats Ivarsson 

Belysningsansvarig 
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Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Hej!
Tänkte lämna ett förslag då jag tycker att nu när industriområdet har växt och de e mycket trafik på Bergslagsvägen från rondellen 
fram till R50
Så borde ni överväga att sätta upp Gatubelysning hela vägen på Bergslagsvägen
Hoppas på återkoppling om mitt förslag
Vänligen Jörgen!

Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.

Själv tycker jag att de e väldigt mörkt och känns osäkert att färdas med bil där som det är nu så därför anser jag att ni borde fatta 
beslut om mitt förslag.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

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.
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