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Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-10-25

TF2021/301

Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Övergångsställe
Boglösavägen Grillby
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om övergångsställe på Boglösavägen i Grillby besvaras med
att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för vägen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i februari 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att
införa övergångsställe eller farthinder vid på Boglösavägen vid förskolan i Grillby.
Förslagsställaren tycker att trafiken går för fort förbi förskolan där hastigheten är 30
kilometer i timmen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Boglösavägen i Grillby ansvarar Trafikverket för. Enköpings kommun kommer att
framföra förslaget till Trafikverket vid nästa gemensamma samordningsmöte.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/138.

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 20 februari 2021 18:12
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Övergångsställe
Motivering
På Boglösavägen i grillby utanför förskolan är det 30 km/h men det hålls
absolut inte av så många bilister eller lastbilar. Jag som går där med barn
upplever det som obehagligt. Det är en gångväg påbörjad på samma sida som nya
ängen men den är inte slutförd. Min önskan är att det blir ngn form av
övergångsställe alt. Farthinder från nya gångvägen (som inte är slutförd ännu)
och över till förskolan. Det är väldigt mycket barn som går över där både till
skola och förskola. Förhoppningsvis kanske bilisterna saknar ner och visar
hänsyn till barnen.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2754700&frame=1

2021-03-26

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-03-15
Kommunfullmäktige

Paragraf 31

Ärendenummer KS2021/138

Medborgarförslag - Övergångsställe Boglösavägen
Grillby
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Den 21 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om ett övergångsställe på
Boglösavägen i Grillby.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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