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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Farthinder vid skolgård på
Bygatan Grillby
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om farthinder vid skolgården på Bygatan i Grillby besvaras
med att kommunen framför förslaget till vägföreningen som ansvarar för vägen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har i mars 2021 tagit emot ett medborgarförslag om att sätta
upp farthinder vid skolgården på Bygatan i Grillby. Förslagsställaren tycker att
området är trafikfarligt då skolområdet saknar staket och att väldigt få håller 30
kilometer i timmen som gäller längs gatan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Förvaltningen håller med förslagsställaren om att vägen inte håller den standard
som förväntas för dagens trafikflöden. I dagsläget har kommunen ingen rådighet
över vägen eftersom Bygatan i Grillby tillhör en vägförening. Kommun kommer att
framföra medborgarförslaget till vägföreningen och samtidigt påbörja en dialog
med vägföreningen om Bygatans trafiksäkerhet och dess framtid.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/205.
Gunilla Fröman
Förvaltningschef
Enköpings kommun
Kopia till:
Kommunfullmäktige för kännedom
Förslagsställaren
Vägföreningen

Jörgen Wihlner
Park- och gatuchef
Enköpings kommun
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-----Ursprungligt meddelande----Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>
Skickat: den 14 mars 2021 20:33
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Farthinder vid skolgård på bygatan Grillby
Motivering
Såg att någon ville ha farthinder på boglösavägen i Grillby. Det behövs även på
Bygatan. Vid skolgården vid gamla skolbyggnaden. Det finns inget säkert staket
där. Och barnen springer ofta ut på gatan och hämtar bollar å dyl. Och det är
inte många som kör 30 förbi där. Det är en ganska smal gata. Med mycket buskar
och träd. Jag bor själv på gatan och sett flera ggr under åren att det varit
nära att det hänt en olycka. 1 el 2 hastighetssänkande åtgärder där skulle vara
behövligt. Alternativet är ett säkert staket på skolgården. Eller att stänga
gatan för motorfordon förbi skolgården.
ps: Det här är inget jag önskar bara för att jag bor på gatan. Mina barn är
vuxna.
Men trafiken och hastigheten har ökat senaste åren. Eftersom fler åker den
vägen efter nya bostadsområdet och fotbollsplanen byggdes.
Mvh
.
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Kommunfullmäktige

Paragraf 52

Ärendenummer KS2021/205

Medborgarförslag - Farthinder vid skolgård på Bygatan
Grillby
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om farthinder vid skolgård på Bygatan Grillby har inkommit
den 15 mars 2021.
__________
Kopia till:
Förslagsställaren, för kännedom
Tekniska nämnden, för åtgärd

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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