
 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

 

Trafiknämnd Hultsfred 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred 23 maj 2022 kl. 08:00 
   
Beslutande Se särskild närvarolista 

  
  

Övriga deltagande Jens Karlsson, projektchef            Mikael Nilsson, driftchef gata/park 
Simon Råsbacken, projektledare   Jennie Konradsson, byggledare 
Petra Svensson, sekreterare 

 
  

Detta protokoll har justerats digitalt 
 

Utses att justera Åke Nilsson       
                                             

Underskrifter Paragrafer 1-18 
  
Sekreterare ……………………………………………. 
 Petra Svensson 

 
Ordförande ……………………………………………. 
 Johan Svensson 
 
Justerande ……………………………………………. 
 Åke Nilsson                                          
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Anslag/Bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ  Trafiknämnd Hultsfred 
  
Sammanträdesdatum  2022-05-23 
 
Datum för anslags  
uppsättande 2022-05-31 Datum för anslags 

nedtagande 2022-06-20 
    
  
Förvaringsplats av protokollet  Förbundskontoret 
  
  
Underskrift ……………………………………………. 
 Petra Svensson 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

 

Trafiknämnd Hultsfred 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Ärendelista  2022-05-23 
 

 
 Upprop/närvarokontroll   

 Val av protokolljusterare samt 
godkännande av dagordning 

  

§ 1 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Bastugatan 30km 

2022/119  

§ 2 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Bastugatan 40km 

2022/120  

§ 3 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Ekängsvägen 

2022/121  

§ 4 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Evahagen 

2022/122  

§ 5 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Ishall 

2022/123  

§ 6 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Solberget 

2022/124  

§ 7 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Strandvägen 

2022/125  

§ 8 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Svensrovägen 

2022/126  

§ 9 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; väg 23, 30km 

2022/127  

§ 10 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; väg 23 norr 

2022/128  

§ 11 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; väg 23 söder 

2022/129  

§ 12 Upphävande av Hultsfreds kommuns 
trafikföreskrifter 0860-2019-0003, 0860-
2020-0033, 0860-2020-0034. 0860-2020-
0037 och 0860-2020-0038 

2022/130  

§ 13 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 2022/148  
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

 

Trafiknämnd Hultsfred 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Vena Hultsfred-tunavägen 40km 

§ 14 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Vena Vimmerbyvägen 40km 

2022/149  

§ 15 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Vena väg 711 40km 

2022/150  

§ 16 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Vena  Nord-ost Vena 30km 

2022/151  

§ 17 Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Vena söder Vena 

2022/152  

§ 18 Parkering med p-skiva Hagadalsgatan 
Hultsfred 

2022/153  

 Anmälningsärende   

 Närvarolista   
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 1/2022 Dnr 2022/119  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Bastugatan 30km 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till hastighetsbegränsning på  
Bastugatan i Virserum med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § 
första stycket i trafikförordningen (1998:1276). 
 
På Bastugatan i Virserum mellan Målillavägen och Svarvaregatan får 
fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2022.   
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar. På denna gata finns inga 
villor men lägenheter och företag. Lägenheterna har direkt anslutning till 
vägen, därför har vi 30 kilometer i timmen på denna väg.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0001 Hastighetsbegränsning Bastugatan i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 2/2022 Dnr 2022/120  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Bastugatan 40km 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till hastighetsbegränsning på  
Bastugatan i Virserum med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 § 
första stycket i trafikförordningen (1998:1276). 
 
På Bastugatan i Virserum mellan Svarvaregatan och Hagabergsgatan får 
fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0002 Hastighetsbegränsning Bastugatan i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 3/2022 Dnr 2022/121  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Ekängsvägen 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till hastighetsbegränsning i 
Virserum med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3§ första stycket i 
trafikförordningen (1998:1276)  
 
På Ekängsvägen i Virserum får fordon inte föras i högre hastighet än  
40 kilometer i timmen. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2022.  
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0003 Hastighetsbegränsning i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 4/2022 Dnr 2022/122  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i Virserum; 
Evahagen 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till hastighetsbegränsning på 
Evahagen i Virserum med stöd av med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 
3§ första stycket i trafikförordningen (1998:1276) 
 
Inom rödmarkerade områden i Virserum som anges i kartan får fordon inte föras 
med högre hastighet an 30 kilometer i timmen. 
 

 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2022 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar fram 
förslag på rättelser och/eller förbättringar. I detta område så har vi väldigt smala 
gator med villor på båda sidorna. Det är även ett område med mycket 
barnfamiljer, äldreboende och förskola. Därför väljer vi att sätta 30 kilometer i 
timmen för att säkra trafiksäkerheten. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

2(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i orten. 
 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0004 Hastighetsbegränsning Evahagen i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 5/2022 Dnr 2022/123  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Ishall 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till hastighetsbegränsning i 
Virserum med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3§ första stycket i 
trafikförordningen (1998:1276) 
 
Inom rödmarkerade områden i Virserum som anges i kartan får fordon inte 
föras med högre hastighet an 30 kilometer i timmen. 
 

 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2022. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

2(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar. I detta område så är det 
väldigt kuperade smala gator. Vi har även en idrottsanläggning som många 
barn ska ta sig till. Därför väljer vi att sätta 30 kilometer i timmen i detta 
område för att säkra trafiksäkerheten. 
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0005 Hastighetsbegränsning i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(3) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 6/2022 Dnr 2022/124  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Solberget 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till hastighetsbegränsning i 
Virserum med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3§ första stycket i 
trafikförordningen (1998:1276) 
 
Inom rödmarkerade områden i Virserum som anges i kartan får fordon inte 
föras med högre hastighet an 30 kilometer i timmen. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

2(3) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar. I detta område så är gatorna 
väldigt smala och bitvis kuperade.  
 
Vi har även ortens största lekpark och en skola här vilket gör att det rör sig 
väldigt många barn i område. Därför väljer vi att sätta vi 30 kilometer i 
timmen för att säkra trafiksäkerheten. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

3(3) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0006 Hastighetsbegränsning i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 7/2022 Dnr 2022/125  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i Virserum; 
Strandvägen 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till hastighetsbegränsning i Virserum 
med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3§ första stycket i trafikförord-
ningen (1998:1276) 
 
Inom rödmarkerade områden i Virserum som anges i kartan får fordon inte  
föras med högre hastighet an 30 kilometer i timmen. 
 

 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2022 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar fram 
förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
I dessa områden så är det mycket villor och räddningstjänst. Detta gör att vi 
sätter 30 kilometer i timmen för att säkra trafiksäkerheten. 
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i orten. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

2(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0007 Hastighetsbegränsning i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 8/2022 Dnr 2022/126  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; Svensrovägen 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till hastighetsbegränsning på  
Svensrovägen i Virserum med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och  
3 § första stycket i trafikförordningen (1998:1276). 
 
1 § På Svensrovägen får fordon inte föras med högre hastighet än  
40 kilometer i timmen. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 30 september 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar. 
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0008 Hastighetsbegränsning Svensrovägen i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 9/2022 Dnr 2022/127  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i Virserum; 
väg 23, 30km 
 
Beslut 
Trafiknämnden avslår projektavdelningens förslag till ändrad 
hastighetsbegränsning. För att säkra trafiksituationen ska det i stället införas 
trafiksäkerhets höjande åtgärder där så krävs. 
 
Avslaget gäller väg 23, Storgatan/Målillavägen i Virserum 25 meter söder om 
Strandvägen till Södra Järnvägsgatan Se kartbild nedan. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

2(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar fram 
förslag på rättelser och/eller förbättringar. Denna sträcka av väg 23 är väldigt 
smal med affärer och allmänna ytor nära inpå vägen. Därför har vi valt att ha 
30km/h på denna sträcka. 
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0012 Hastighetsbegränsning i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 10/2022 Dnr 2022/128  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i 
Virserum; väg 23 norr 
 
Beslut 
Trafiknämnden avslår projektavdelningens förslag till ändrad hastighets-
begränsning. För att säkra trafiksituationen ska det i stället införas trafik-
säkerhets höjande åtgärder där så krävs. 
 
Avslaget gäller väg 23, Storgatan/Målillavägen i Virserum, inom tättbe-
byggt område mellan Södra Järnvägsgatan och tättbebyggd områdesgräns i 
norr. Se kartbild nedan. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

2(2) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0010 Hastighetsbegränsning i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(3) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 11/2022 Dnr 2022/129  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i Virserum; 
väg 23 söder 
 
Beslut 
Trafiknämnden avslår projektavdelningens förslag till ändrad hastighets-
begränsning. För att säkra trafiksituationen ska det i stället införas trafiksäker-
hets höjande åtgärder där så krävs. 
 
Avslaget gäller väg 23, Storgatan/Målillavägen i Virserum mellan tättbebyggd 
områdesgräns i söder till 50 meter norr om Köpmannagatan.  
 
Se kartbild nedan. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

2(3) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar fram 
förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i orten. 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

3(3) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
0860-2022-0011 Hastighetsbegränsning i Virserum 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 12/2022 Dnr 2022/130  
 
Upphävande av Hultsfreds kommuns 
trafikföreskrifter 0860-2019-0003, 0860-2020-
0033, 0860-2020-0034. 0860-2020-0037 och 
0860-2020-0038 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget att föreskrifter om att hastig-
hetsbegränsning i Virserum 0860-2020-0033, 0860-2020-0034,  
0860-2020-0037 och 0860-2020-0038 ska upphöra att gälla den  
30 september 2022 med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket x,y, z och 3 i 
trafikförordningen (1998:1276). 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0009 Upphävande av trafikföreskrifter 
Hastighetsöversyn Virserum 2022-03-18 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 13/2022 Dnr 2022/148  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i Vena 
Hultsfred-tunavägen 40km 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på att modellen 
”Rätt fart i staden” gällande Virserum är slutfört. 
 
Beslutet avser: Hultsfredsvägen-Tunavägen i Vena inom tättbebyggt 
område får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
I Vena har alla hastigheter setts över för att få en säkrare miljö för de 
oskyddade trafikanterna enligt modellen ”Rätt fart i staden”.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0013 Hastighetsbegränsning Hultsfred-Tunavägen 
Hastighetsöversyn Vena 2021-11-29 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 14/2022 Dnr 2022/149  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i Vena 
Vimmerbyvägen 40km 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på att modellen 
”Rätt fart i staden” gällande Virserum är slutfört. 
 
Beslutet avser: Vimmerbyvägen i Vena inom tättbebyggt område får fordon 
inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
I Vena har alla hastigheter setts över för att få en säkrare miljö för de  
oskyddade trafikanterna enligt modellen ”Rätt fart i staden”.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0014 Hastighetsbegränsning Vimmerbyvägen 
Hastighetsöversyn Vena 2021-11-29 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 15/2022 Dnr 2022/150  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i Vena 
väg 711 40km 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på att modellen 
”Rätt fart i staden” gällande Virserum är slutfört. 
 
Beslutet avser: väg 711 i Vena mellan inom tättbebyggt område får fordon 
inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
I Vena har alla hastigheter setts över för att få en säkrare miljö för de  
oskyddade trafikanterna enligt modellen ”Rätt fart i staden”.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0015 Hastighetsbegränsning väg 711 
Hastighetsöversyn Vena 2021-11-29 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 16/2022 Dnr 2022/151  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i Vena  
Nord-ost Vena 30km 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på att modellen 
”Rätt fart i staden” gällande Virserum är slutfört. 
 
Beslutet avser: i område nord-ost, i Vena, inom tättbebyggt område får 
fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
I Vena har alla hastigheter setts över för att få en säkrare miljö för de 
oskyddade trafikanterna enligt modellen ”Rätt fart i staden”.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0016 Hastighetsbegränsning Nord-ost 
Hastighetsöversyn Vena 2021-11-29 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 17/2022 Dnr 2022/152  
 
Föreskrift om hastighetsbegränsning i Vena 
område söder Vena 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att bordlägga ärendet i avvaktan på att modellen 
”Rätt fart i staden” gällande Virserum är slutfört. 
 
Beslutet avser: i område söder inom tättbebyggt område får fordon inte 
föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar.  
 
I Vena har alla hastigheter setts över för att få en säkrare miljö för de  
oskyddade trafikanterna enligt modellen ”Rätt fart i staden”.  
 
En extern utredning har genomförts för att säkerhetsställa hastigheterna i 
orten. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0017 Hastighetsbegränsning Söder 
Hastighetsöversyn Vena 2021-11-29 
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 Sammanträdesprotokoll  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23 

1(1) 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 
  

TNHU § 18/2022 Dnr 2022/153  
 
Hultsfreds kommuns lokala trafikföreskrift om 
att parkera på Hagadalsgatan i Hultsfred 
 
Beslut 
Trafiknämnden beslutar att anta förslaget till tidsbegränsad parkering på 
Hagadalsgatan i Hultsfred med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 
och 3 § första stycket i trafikförordningen (1998:1276). 
 
Ärendebeskrivning 
Projektavdelningen går löpande igenom gamla trafikföreskrifter och tar 
fram förslag på rättelser och/eller förbättringar. 
 
Beslutsunderlag 
0860-2022-0018 Parkera med P-skiva Hagadalsgatan 
 
 
 
 
 
 
 

30



 

 

1 (1) 
 

 

 

Anmälningsärenden 2022-05-23 

 

  

 

 

 

 Anmälningsärenden 
 

1. Tillfälliga lokala föreskrifter förbud att parkera 

2. Parkeringstillstånd 

3. Yttrande ang. information beslutsmyndigheter 

Dnr 2022/154 
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1 (1) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-23 

Trafiknämnd Hultsfred 

 

Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 

           

  

Ledamot    

 

Tjänstgörande ersättare 

Närvar- 

Ande 
§ 

Ja 

 

Nej 

§ 

Ja 

 

Nej 

§ 

Ja 

 

Nej 

1 Åke Nilsson, KD  X       

2 Fredric Svensson, C   X       

3 Tomas Söreling, S  X       

4 Johan Svensson, M*  X       

 

 

* = deltog på distans 
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