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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Övergångsställe Storgatan
i Grillby
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om att förbättra övergångsstället på Storgatan 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
förbättra övergångsstället busshållplatsen vid Tempo på Storgata i Grillby.
Förslagsställaren tycker att det är trafikfarligt när skyltar och markeringar är
otydliga.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Storgatan i Grillby ansvarar Trafikverket för. De har uppgivit att de kommer att
åtgärda övergångsstället i samband med arbetet med busshållplatsen. Kommunen
kommer även att framföra förslaget till Trafikverket vid nästa gemensamma
samordningsmöte.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/139.

Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
Trafikverket

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 18:08
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Övergångsställe
Motivering
Vid tempo, utanför solstrålen, vid busshållplatsen på Storgatan i Grillby finns
det idag ett övergångsställe, ett övergångsställe som ingen ser. Det är skyltar
på vardera sida men ingen stannar, det finns inga markeringar i asfalten, dom
är bortnötta. Min önskan skulle vara antingen nya markeringar i marken, rödljus
eller ngn form av farthinder då det går väldigt fort där och vi som vill gå
över vägen får ibland vänta väldigt länge. Det är ofta barn som går över vägen
själva och jag tycker att det är obehagligt och riskfyllt vid den vägen.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2754702&frame=1

2021-03-26

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-03-15
Kommunfullmäktige

Paragraf 32

Ärendenummer KS2021/139

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

Beskrivning av ärendet
Den 2 februari 2021 inkom ett medborgarförslag om övergångsställe på Storgatan i
Grillby.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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