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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Farthinder på nya
Grillbyängen
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget om farthinder i Grillby.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har fått in ett medborgarförslag i maj 2020 som önskar farthinder i, och
i anslutning till det nya bostadsområdet Grillbyängen.
Kommunen tog över ansvaret för gatorna i Grillbyängen den 1 november 2020. I
samband med det så genomfördes en besiktning av trafikflödet, vilket innebär att
man räknar fordon och mäter deras hastighet vid flera olika tidpunkter. Liknande
mätningar har också gjorts vid tidigare tillfällen. Vid dessa mätningar var det endast
ett fåtal fordon som överskred den angivna hastigheten 30 kilometer i timmen. Vi
har dock hört från boende i området att många fordon kör fortare än tillåtet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Området Grillbyängen är nybyggt där gatorna precis har övergått till kommunal regi
med ansvar för drift och underhåll. Vissa delar av området är fortfarande under
byggnation vilket innebär att viss byggtrafik fortfarande kör i området.
Förvaltningen behöver se hur trafikflödet utvecklas när hela området är utbyggt
innan vi kan ta ställning till om farthinder är en bra lösning.
Vi föreslår förslagsställaren att kontakta sin samfällighet. De kan ansöka om att
ställa ut blomlådor som farthinder i området. Det är en lösning som tillämpas i
många bostadsområden i kommunen. Hur samfälligheten ska gå till väga kan de
läsa på enkoping.se och söka ”Farthinder”. Det går också bra att kontakta
kommunens kontaktcenter på telefon 0171-625000.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2020/416.
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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 25 maj 2020 13:23
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se>
Ämne: Inskickat formulär
För- och efternamn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Postadress
Grillby
Telefonnummer
E-postadress
Förslag
Farthinder på nya Grillbyängen
Motivering
Jag önskar farthinder runt i hela grillbyängens bostadsområde. Det körs fort
här både av byggarbetare & privatpersoner. Då det finns väldigt mycket småbarn
i området så skulle det öka säkerheten. Iom den nya lekplatsen rör det sig även
mer barn än normalt i området.
Jag kan tyvärr ininte bekosta blomlådor runt hela området därför vänder jag mig
nu till er.
// orolig småbarnsförälder.

https://w3d3.enkoping.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2664378&frame=1

2020-06-16

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2020-06-08
Kommunfullmäktige

Paragraf 73

Ärendenummer KS2020/416

Medborgarförslag - Farthinder på nya Grillbyängen
Beslut
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag om farthinder på nya Grillbyvägen har inkommit den 25 maj
2020.
__________
Kopia till:
Tekniska nämnden, för åtgärd
Förslagsställaren, för kännedom

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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