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Remissyttrande, medborgarförslag om åtgärder på höjd av 
räcke på Örebrovägen (Pälsärmen), Lindesberg 

 

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

vilket innebär att gata/trafik utreder förslaget under 2021. 

 

Beskrivning av ärendet 
Medborgare föreslår att åtgärder vidtas längs gång- och cykelvägen på Örebrovägen 

(Pälsärmen), längs med Lindesjön för att förhindra att barn kan falla ner mot sjön under 

befintligt räcke. 

Förslaget innebär också att en översyn av sträckan görs, för att se om andra åtgärder bör 

ske.    

 
Förslag till yttrande 
Förslaget med att komplettera räcket kan vara motiverat ur säkerhetssynpunkt, men det 

bör påpekas att räcke saknas helt längs å-promenaden i centrala Lindesberg och på 

många andra platser. 

Det är i första hand upp till föräldrarna att se till att barn som vistas i trafik inte kommer 

till skada. 

Trafikingenjören föreslår ändå att förslaget utreds för att se om några åtgärder bör 

vidtas.  

 

För ärendet aktuella handlingar 
Medborgarförslag  

 

 

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.

Vi har en väldigt vacker infart in i södra Lindesberg över Pälsärmen. Många människor rör sig runt Stora Lindessjön. Tyvärr är
räcket mot sjön längs cykelbanan på Pälsärmen väldigt högt. Det är väldigt lätt för barn att kana ner under det och ut i den branta
stenkanten ner mot sjön om olyckan skulle vara framme. Det vore bra med en översyn och förhoppningsvis förbättring av räcket.
Det kan kanske även finnas annat på denna sträcka som behöver ses över. Det skulle kunna göras vid samma tillfälle.

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

Räcket har många år på nacken och det borde väl vara dags att se över det. Naturligtvis är det en kostnad att förbättra det men det
torde vara en bra investering med tanke på hur många personer som rör sig utmed denna sträcka dagligen. Säkerhetstänk är aldrig
fel.

Här kan du bifoga filer
    (1,49 MB)Infart Lindesberg - SaraG.jpg

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Ange kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter
Fyll gärna i telefonnummer och e-post om det saknas.

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.
Nej

Samtycke
Jag samtycker till att kommunen lagrar och behandlar mina personuppgifter så att ärendet ska kunna följas.
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