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Remissyttrande, Medborgarförslag om ersättning av farthinder 

mellan förskolan Kristallen och Stadsskogen, Ks 2021/252 

 

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

ersättning av farthinder mellan förskolan Kristallen och Stadsskogen, Lindesbergs 

kommun.  

 

Beskrivning av ärendet 
Lindesbergs kommun önskar förbundets yttrande gällande inkommet medborgarförslag.  

Förslagsställaren önskar att ersätta chikanen vid övergången vid förskolan Kristallen och 

Stadsskogen med farthinder likt de vid Lindbackaskolan. 

 

  

Yttrande från trafik 
Förbundet anser att medborgarförslaget är motiverat ur både trafiksäkerhets-, och 

tillgänglighetsskäl.  

Den aktuella vägsträckan har flera strukturella brister som behöver lösas innan man 

vidtar några åtgärder. Bland annat är busshållplatsernas lägen inte optimala, och det 

saknas gång- och cykelvägar längs Bergslagsvägen, som bör byggas ut i samband med 

förslaget.    

Chikanen skapar idag ett relativt gott skydd för oskyddade trafikanter som vill passera 

på platsen och ska behållas tills annan åtgärd vidtas.  

Trafikingenjören föreslår att medborgarförslaget genomförs i samband med att gång- 

och cykelvägnätet på aktuell sträcka byggs ut. 

  

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

Håkan Blaxmo 

Trafikingenjör 
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Lämna medborgarförslag

1. Beskriv ditt förslag

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

Ersätta chikanen vid övergången förskolan kristallen och Stadskogen, med farthinder likt de vid Lindbackaskolan.

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

Chikanen skapar en risk för de som korsar vägen då många bilförare höjer hastigheten för att hinna före mötande trafik ,och inte 
fokuserar på övergångställe.

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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