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Medborgarförslag om genomfart inom området Lergärdan i
Sunderbyn
Ärendebeskrivning
Alf Lundkvist anför följande i ett medborgarförslag 2011‐03‐06.
Jag föreslår att kommunen fullföljer den ursprungliga planen om genomfart
inom området Lergärdan i Sunderbyn. Även innefattande ”etapp 3”. Detta
bl.a. för att avlasta andra vägar genom byn och för att öka tillgängligheten till
”etapp 3”. Kommunen måste sträva efter en hållbar trafiklösning i området
bl.a. gällande säkrare skolväg för våra barn.
Jag är själv boende efter Innimarksvägen som är gammal och av mycket enkel
karaktär. Samtliga fastigheter utefter vägen har utfart direkt på vägen, vilket
gör den direkt olämplig som genomfartsled.
Dessutom står många av husen nära vägen med dålig sikt som följd, vilket
medfört ett antal risktillbud, (i något fall även olycka) delvis pga detta i
kombination med för höga hastigheter med tanke på att det rör sej om en väg
kombinerad med gång/cykelväg.
Den används dels av barn på väg till och från Kläppenskolan respektive
Kråkbergsskolan och dels av gående och cyklister på väg till och från
Sunderby sjukhus eller Sunderby järnvägsstation.
En mycket stor del av biltrafiken utgörs av genomfartstrafik. Detta trots att
skyltning mot detta finns uppsatt. Visserligen bara från ena hållet trots
påstötningar till kommunen om skyltning från båda håll. Boende har även
muntligen försökt vädja om hänsyn till gällande förbud direkt vid
överträdelser, men endast med okvädesord till svar.
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Boende har även noterat att biltrafiken utgörs dels av boende/besökande på
”etapp 3”, men även noterat en viss ökning vid ”skiftbyten” vid Sunderby
sjukhus.
Kommunen har tidigare angett avstängning av Innimarksvägen mot
JönsDavidsvägen som alternativ för att minska trafiken, vilket vi boende efter
vägen bestämt motsätter oss eftersom den även används av oss för transport
till och från skogsskiften.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Beslutsexpediering
Alf Lundkvist, kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

