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TNHU § 21

Val av protokolljusterare samt godkännande av 
dagordning

Trafiknämnd Hultsfreds beslut
Trafiknämnden utser Rosie Folkesson, S, att tillsammans med ordförande 
Åke Nilsson, KD, justera dagens protokoll.

Dagordning
Dagordningen godkänns.
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TNHU § 22 Dnr 2015/53 Plankod

Svar på skrivelse om sänkt hastighet på 
Parkvägen och Åsgatan i Silverdalen

Trafiknämnd Hultsfreds beslut
Trafiknämnden beslutar att anta gatuavdelningens yttrande som sitt eget 
och därmed anses skrivelsen besvarad.

Trafiknämnden beslutar vidare att en digital varningsskylt om aktuell 
hastighet på prov sätts ut vid Parkvägen/Åsgatan.

Ärendebeskrivning
En skrivelse har inkommit, 2015-02-11, från boende på Parkvägen och 
Åsgatan i Silverdalen där man önskar sänkt hastighet på aktuella gator från 
50 km i timmen till 30 km i timmen. 

Anledningen till att man vill ha sänkt hastighet är att man tycker att det går 
för fort med trafiken och att det finns både barn och djur på gatan.

Gatuavdelningens yttrande 
Efter besök på aktuella gator kan konstateras att det inte finns någon 
särskild anledning till sänkt hastighet. Aktuella gator ligger i ett 
villaområde där bashastigheten för tätbebyggt område gäller vilket är 50 
km i timmen. 

Sänkning till 30 km i timmen genomförs endast om det är förskola eller 
skola i området. 

Om man inte följer hastighetsbegränsningen idag är det inte orsak för att 
sänka hastighetbegränsningen ytterligare.
---

Skickas till
Skriftställaren
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TNHU § 23 2015/54 Plankod

Information om Sågverksvägen i Mörlunda

Trafiknämnd Hultsfreds beslut
Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning
Sågverksvägen i Mörlunda har varit uppe som ärende flera gånger i 
kommunens trafiknämnd. Idag är det ett genomfartsförbud för tung trafik 
(3,5 ton bruttovikt) som gäller på delar av sträckan på Sågverksvägen.

ÖSK gata/park har gjort ytterligare platsbesök på aktuell väg och 
Stationsvägen som också har varit uppe för diskussion. Mätning av 
vägsträckorna har genomförts och kontrollerats mot nationella 
vägdatabasen (nvdb), mätning av tid för att köra de olika sträckorna samt 
kontroll av skyltplaceringar har skett. 

Ytterligare platsbesök är planerat innan eventuella förslag till förändringar 
kan presenteras för trafiknämnden. 
---

Klicka här för att ange text.
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