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Medborgarförslag om ändrad hastighet på Mariebergsvägen
Ärendebeskrivning
Roland Andersson anför följande i ett medborgarförslag 2011‐11‐16.
Jag har tidigare lämnat in ett medborgarförslag om ändrad hastighet efter
Mariebergsvägen vid Lassevallen. Till min glädje så gick mitt förslag igenom
men kanske inte exakt som jag tänkt mig.
Hastighetsbegränsning
Hastighetsbegränsningens start, dvs före korsningen Hammarenvägen vid
Lassevallen är helt i sin ordning och som jag tänkte mig. Men jag ser inte
någon mening i att ändra till 70 km/tim under vinterhalvåret. Låt det vara 50
km/tim året runt. Det är onödigt slöseri av kommunala pengar/skattemedel att
hålla på att byta skyltning två gånger per år. Det är även alldeles i onödan för
många skyltar.
1.
2.

Hammarenvägen är 50‐väg, då behövs inte en extra skylt som visar att
hastigheten ska vara densamma efter korsningen.
Ta bort den gamla befintliga skyltningen. Den som kommer från
Gammelstadshållet efter Mariebergsvägen ser först en 50‐skylt före
korsningen (bra den ska finnas) sen efter korsningen för att efter ca 100
meter se nästa 50‐skylt.

Hur jag anser att det ska vara
Söder om korsningen Mariebergsvägen‐Hammarenvägen ska det skyltas med
50 km/tim för de som åker norrut och 70 km/tim för de som åker söderut. När
man nu kör in i ett 50‐område så behövs nog inte extra skyltning. Men det
viktiga är att det är 50 året runt.
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Angående Lassevallens nyttjande
Jag har sett att barn/ungdomar även nyttjar Lassevallen efter säsong vid bra
och torr väderlek, så då behövs 50 skyltningen fortfarande och den skadar ej
vintertid.
Prioritera ljus istället för skyltbyten
Jag föreslår att kommunen prioriterar byte av lampor efter gång‐ och
cykelvägar istället för att lägga ner arbete och pengar på en omskyltning.
Det ligger en armatur på backen efter gång/cykelvägen mot Gammelstad i
korset mellan Landbovägen och Odalvägen. Har informerat en
kommunalarbetare med långt hår som tömmer skräpkorgarna men han
verkade ointresserad. Den kan räddas om man gör något innan snön kommer.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
‐
överlåta till tekniska nämnden att besluta i ärendet.
_____

Beslutsexpediering
Roland Andersson, tekniska nämnden
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