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Dnr SBB2020-488

Håkan Blaxmo

Remissyttrande, medborgarförslag om sänkt hastighet
samt vägbula på Rosenkullavägen-Lindesbergs gym
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande medborgarförslag om
sänkt hastighet samt vägbula på Rosenkullevägen-Lindesbergs gym.
Beskrivning av ärendet
Lindesbergs kommun önskar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens yttrande gällande
inlämnat medborgarförslag.
Förslagsställaren önskar ”att hastigheten sänks till 30 km/tim på Rosenkullavägen från
Molindersväg till Lindesberg Gym samt placera "vägbula" på Rosenkullavägen vid Brf
Rosenkullen. En del av besökande till gymmet har visat dålig respekt för
hastighetsbegränsningar har vi sett då de färdats på Molindersväg som ju har 30 km/till
som hastighetsbegränsning under vissa tider.”
Yttrande från trafik
Trafikingenjören på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att direktionen ger
förbundet i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder så snart budgeten för
trafiksäkerhetsåtgärder inom Lindesbergs kommun medger det.
För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag
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Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag
Lämna förslag
Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.
Sänk hastigheten till 30 km/tim på Rosenkullavägen från Molindersväg till Lindesberg Gym samt placera "vägbula" på
Rosenkullavägen vid Brf Rosenkullen. En del av besökande till gymmet har visat dålig respekt för hastighetsbegränsningar har vi
sett då de färdats på Molindersväg som ju har 30 km/till som hastighetsbegränsning under vissa tider.
Motivera ditt förslag
Beskriv varför du anser att fullmäktige bör fatta det beslut du föreslår.
Biltrafiken på Rosenkullavägen
har väsentligt ökat i intensitet till Lindesbergs Gym. Hastigheten förbi Rrf Rosenkullen är i vissa fall för hög. Vi boende i
föreningen (20 lägenheter) har soptunnor och parkering på andra sidan Rosenkullavägen och korsar därför gatan ofta.. Vi är framför
allt oroliga för våra barn och barnbarn. Det är lätt att de springer över vägen och kommer de någon i full fart kan olycka ska.
mvh
Lars Idstam Ordförande för Brf Rosenkullen

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.
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