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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Fler farthinder i
Fjärdhundra
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget om farthinder eller trottoarer
längs Stora vägen i Fjärdhundra med att vi förmedlar förslaget till Trafikverket som
ansvarar för vägen.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen i oktober 2020 om att anlägga
farthinder eller trottoar längs Stora vägen i Fjärdhundra från mataffären och öster
ut. Medborgaren tycker att trafiken går mycket fortare än lagstadgad hastighet och
att vägsträckan upplevs osäker för gångtrafikanterna. Medborgaren föreslår också
att det behöver kompletteras med en gångbana eller trottoar på sträckan från
badet fram till Änderstavägen vid väg 254.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Stora vägen som går genom Fjärdhundra tillhör Trafikverket. Enköpings kommun
kommer att framföra medborgarförslaget till Trafikverket vid nästa gemensamma
samordningsmöte.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/710.
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 20 oktober 2020 13:32
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Fjärdhundra
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Fler farthinder i Fjärdhundra
Motivering
Hej!
Jag vill härmed få till ett ärende som medborgarförslag om farthinder i
Fjärdhundra, Gamla sidan.
Vi fick för ett antal år sedan 3 stycken farthinder på Stora vägen som är
jättebra.
Infarten till samhället från 254:an/ finns gångväg och trottoar, bra säkerhet
för gångtrafikanter, saknar dock en bit för gångtrafikanter från badet och ner
till Änderstavägen eftersom det är många som promenerar runt och det är en väl
trafikerad väg.
Men från andra hållet saknas både trottoar och farthinder, folk har ingen
respekt för hastighet och kör mycket över hastighetsbegränsningen.
Många satsar efter affären eller till affären från andra hållet och kan köra i
70-100 km/h och det spelar ingen roll vilken tid på dygnet det är Här bor och
promeneras det en hel del varje dag , både vuxna och barn och hundar.
Vi skall kunna kännas oss säkra eftersom vi inte ens har en trottoar till
affären/bussen/skolan.
Fjärdhundra är en genomfartsort där det är många som kör igenom till och från
sina arbeten.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2709808&frame=1

2020-11-24

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-11-16
Kommunfullmäktige

Paragraf 147

Ärendenummer KS2020/710

Medborgarförslag - Fler farthinder i Fjärdhundra
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om fler farthinder i Fjärdhundra har inkommit den 20 oktober
2020.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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