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Remissyttrande, medborgarförslag om att göra 
Fellingsbro mer attraktivt som bostadsort inom 
Samhällsbyggnadsförbundets verksamhetsområde 

 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande 

medborgarförslag om att göra Fellingsbro mer attraktivt som bostadsort inom 

Samhällsbyggnadsförbundets verksamhetsområde. 
 

Beskrivning av ärendet 

Remiss gällande medborgarförslag från SPF och PRO i Fellingsbro, Lindesbergs 

kommun. Kommunen önskar svar senast den 30 april 2021. 

Förslaget innehåller förslag på önskemål om åtgärder som ökar Fellingsbros 

attraktionskraft.   

 
Yttrande från gata/ trafik 
 

Punkt 1 

”Kontrollera regelbundet, gärna en gång per månad, kommunens 

parkeringsplatser och forsla bort bilvrak” 

Parkeringsövervakning sker regelbundet i Fellingsbro och inom Lindesbergs 

kommun, kommunen är dock till ytan stor och har flera samhällen vilket gör att 

tiden på respektive ort blir begränsad. En diskussion om utökad 

parkeringsövervakning sker för att klara av ökade krav.   

Punkt 2 

”Kontrollera samtidigt felparkerade bilar på bland annat Torgvägen. Vintertid 

hindrar de snöröjningen och försvårar framkomligheten för bland annat 

skolbussarna.” 

Se svar punkt 1. 
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Punkt 3 

”Ersätt de upphöjda farthindren på Idrottsvägen vid Ekbackens skola med 

hastighetsbegränsning till 30 km/ h.” 

En hastighetsöversyn ska genomföras i Fellingsbro och en hastighetssänkning 

förbi Ekbackens skola till 30 km/h, kommer att genomföras under året. 

Punkt 4 

”Sätt upp skylt för återvändsgatan på Hemvägen vid FMAB eftersom 

Sparstavägen är förbjuden för biltrafik förbi Ekbackens skola och Ekgården.” 

Vägmärke för återvändsgata ska sättas upp snarast. 
 
Punkt 5 

”Installera gatubelysning på cykelvägen från Ängebykyrkan fram till 

Hästskovägen och sista delen av Magnivägen. Sträckan är inte längre än 250 m 

men är viktig för såväl cyklister som gående.” 
 

Förutsättningar, kommunal mark och väg. GC väg, väghållare saknas i VA- 

banken. 

Föreslår nybyggnad av väg och gatubelysning enligt medborgarförslaget. 

Kostnadskalkyl för nyinvestering av belysning enligt medborgarförslag ca 80 tkr. 

Som synergi föreslås reinvestering på befintlig belysning anslutningspunkter. 

Kostnadskalkyl för reinvestering ca 30 tkr. 

Se bifogad kartskiss. 
 
Punkt 6 

”Upprätta en plan över hur och när gator med dålig vägbeläggning ska 

åtgärdas.” 
Under 2020 utfördes en inventering av beläggningen i hela gatunätet i 

Lindesbergs kommun och därefter har det upprättats ett beläggningsprogram som 

beräknar vilka gator som ska prioriteras samt när det är aktuellt att belägga, 

under en 10 års period. 

Programmet tar bl a. hänsyn till budget, trafikmängd och beräknad 

restlevnadstid. 

 

Med nuvarande budget så är det planerat att genomföras några 

beläggningsåtgärder i stort sett varje år med start 2022 i Fellingsbro. 

 

Men hur mycket förbundet kan göra och vilka gator, är helt beroende på vilken 

budget vi får samt att det ska ske en gemensam planering med bl a, VA och 

andra ledningsägare då det kan finnas planerade åtgärder som måste genomföras 

först. 
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För ärendet aktuella handlingar 

Remiss medborgarförslag 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
 

 

Håkan Blaxmo                              Mats Ivarsson                           Henrik Osterman 

Trafikingenjör                               Enhetschef belysning               Teknisk handläggare 

 

 




