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Arne Tschentscher

Remissyttrande, medborgarförslag om belysning och
informationsskylt av gamla Kungsvägen i Fellingsbro
Lindesbergs kommun

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande vilket innebär att
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår Lindesbergs kommun att undersöka
möjligheterna att märka upp Kungsvägen i kommunens nämnd med ansvar för
kulturfrågor.
Beskrivning av ärendet
Remiss gällande medborgarförslag från Lindesbergs kommun till
Samhällsbyggnadsförbundet för yttrande. Svar önskas senast 20210516.
Medborgaren föreslår att lyfta fram Kungsvägen som passera Fellingsbro där kungarna
red på sin Eriksgata. Vägen ska lyftas fram genom röjning, skyltning, belysning, mm.

Bakgrund
Kungsvägen är en gammal landsväg som finns med i Häradsekonomiska kartan.
Landsvägen är än idag statlig väg och trafikeras. Delsträckor där dagens väg har rätats ut
kan anas i landskapet och den gamla vägbanken syns på en del ställen.
Där Kungsvägen passerar kommunal mark är staten väghållare. Övriga sträckor är i
privat ägo och bitar av den gamla vägsträckningen har införlivats i åkrarna.
Förbundets driftåtagande inom sträckning för vägen är ytterst begränsade. Stenvalvsbron
över Ässingån finns med i förbundets broregister, ansvaret för bron är dock oklart
eftersom merparten av bron ligger på en privat fastighet.
Iordningställande, driftåtagande och skyltning kräver markägarens tillstånd. Eftersom
förslagen område mellan stenvalvsbron och ”Krakow” ligger utanför förbundets
driftuppdrag.
Att förse delar av vägsträckning med belysning är kostsamt och grävning kan innebära
ingrepp i fast fornlämning.
De mest intressanta vägsträckningar ligger öster och väster om Fellingsbro.
Eftersom förslaget lyfter fram den kulturhistoriska betydelsen bör frågan behandlas av
kommunens kulturchef. Det rekommenderas att kommunen behandlar frågan i ansvarig
nämnd.
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Yttrande från park
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen föreslår att Lindesbergs kommun undersöker
möjligheterna för att märka upp Kungsvägen i kommunens nämnd med ansvar för
kulturfrågor.
För ärendet aktuella handlingar
Medborgarförslag
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare
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