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Håkan Blaxmo

Remissyttrande, medborgarförslag hastighetsdämpande
åtgärder Herrgårdsvägen Guldsmedshyttan, Lindesbergs
kommun
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om
hastighetsdämpande åtgärder Herrgårdsvägen, Guldsmedshyttan, Lindesbergs kommun.
Beskrivning av ärendet
Lindesbergs kommun önskar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande gällande
inlämnat medborgarförslag.
Förslagsställaren önskar ”att trafiksituationen längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan
ses över. Det behöver göras hastighetsdämpande åtgärder med t.ex. vägbulor alternativt
chikaner eller helst både och längs hela Herrgårdsvägen och inte bara nere vid
"centrum" så som det nu är planerat för i och med ombyggnationen av "hundbenet".”

Yttrande från trafik
Trafiksäkerhetsåtgärderna är motiverade ur trafiksäkerhetssynpunkt, och utöver den
planerade gång- och cykelpassagen i anslutning till den nya bussangöringen i södra
änden av Herrgårdsvägen föreslår trafikingenjören på förbundet att ytterligare ett
farthinder anläggs vid förskolan Kokillen 1, samt en bilspärr som förhindrar biltrafik
mellan Herrgårdsvägen och LIBO`s hyresfastighet med adress Månstigen 1-5. Dessa
åtgärder planeras att utföras så snart det finns utrymme i kommande budget för
trafiksäkerhetsåtgärder inom Lindesbergs kommun.
För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
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Lämna medborgarförslag

KS 2019/301-1
1. Beskriv ditt förslag
Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.
Jag önskar att trafiksituationen längs Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan ses över. Det behöver göras hastighetsdämpande åtgärder
med t.ex. vägbulor alternativt chikaner eller helst både och längs hela Herrgårdsvägen och inte bara nere vid "centrum" så som det
nu är planerat för i och med ombyggnationen av "hundbenet".
Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.
Den större delen av Herrgårdsvägen har hastighetsbegränsningen 30km/h, vilket väldigt sällan följs, farter upp emot 100 km/h har
uppmätts. Herrgårdsvägen används även som genomfartsled från rv50 till och från t.ex. Danshyttan, Hammarbacken osv. vilket ökar
trafikflödet ytterligare. Den norra delen av Herrgårdsvägen saknar helt trottoar. Vi har barn i skolålder som är berättigade skolskjuts
nerifrån parkeringen på Solvägen. Som trafiksituationen ser ut nu är det förenat med livsfara att gå längs Herrgårdsvägen den mörka
årstiden. Den sista biten till skolskjutsen kan vi gå in och gå på gångbanan vid lekparken, gångbanan korsas däremot av en väg där
motortrafik med tillstånd är tillåten, det finns inga farthinder före och efter för den korsande vägen och farterna är även där ofta
höga. Det går dessutom att åka in från ett annat håll varför det kan anses helt onödigt att motortrafik överhuvudtaget är tillåtet att
passera gångvägen. Så som situationen ser ut nu har vi ingen säker skolväg att välja.

2. Ange kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.
För- och efternamn
MALIN GRÖNINGSSON
Adress
HERRGÅRDSVÄGEN 9

Postnummer och ort
711 78 Guldsmedshyttan

Telefon
0705713912

E-postadress
malinyth@hotmail.com

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.
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