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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - 30 skylt på Sörskogsvägen
i Grillby
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget besvaras med att förslaget om sänkt hastighet på
Sörskogsvägen i Grillby finns med i kommunens pågående hastighetsöversyn.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i mars 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att sänka
hastigheten Sörskogsvägen i Grillby från 50 till 30 kilometer i timmen och att göra
det tydligt med skyltar. Förslagställaren tycker att fordon kör alldeles för fort med
tanke på att vägen används av både gående och hästar för att ta sig till skogen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
För att främja trafiksäkerhet, klimatmål, framkomlighet och tillgänglighet har
hastighetsgränser har stor betydelse. Därför har förvaltningen påbörjat en
hastighetsöversyn i hela kommunen som kommer att pågå under 2021-2023. I
samband med det kommer förvaltningen att ta med sig förslaget om att sänka
hastigheten på Sörskogsvägen.
Förvaltning kommer under 2021 se över den befintliga skyltningen på
Sörskogsvägen för att se om den är tillräcklig eller om den behöver kompletteras
med fler skyltar.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/207.
Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 15 mars 2021 08:05
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
30 skylt på Sörskogsvägen i Grillby
Motivering
Hej, Vi bor på Sörskogsvägen längst ner precis vid vägen där finns ingen
hastighets skylt. Vägen är ej astalterat därför många som tror att där kan man
åka 90km/h och fortare bland. Denna väg leder till skogen, många som promenerar
till skogen, varge dag går med hästar, därför förare borde vara tydligt
informerade att sänka hastigheten. Nu 50 som gäller som käns helt fel. Vår
förening kontaktade flera enskaka personer som bor i skogen, särskild en som
kör lastbil och åker förbi mycket fort, då våra hus skakar jättemycket som
orsakar skador, sprickor och mycket mer kan förekomma med tiden. Men han
struntar och vill inte lysna för att det 50 som gäller. Vi som bor nära vägen
stälde flera skyltor med AKTA LEKANDE BARN, det hjälpte tyvärr inte. Dessutom
det finns ingen staket mellan vägen och våra gård, förening kan inte bygga
staket på grund av snö pluggning. Där får inte staket stå. Därför barn som
leker ibland på gården och i dyket vid vägen kan hamna i faran.
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Ärendenummer KS2021/207

Medborgarförslag - 30 skylt på Sörskogsvägen i Grillby
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om 30-skylt på Sörskogsvägen i Grillby har inkommit den 15
mars 2021.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet

1 (1)

