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Egon Palo (M)
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Tekniska utskottet

s8 lnformationer
. Skyddszoner Kusön - Anna Mäki (Vatten- och miljöbyran)

. Projekt fran ax till limpa- Joakim Kyräs

o Förvaltningschefens rapport (KS 2016/71)
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Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-02-23

Tekniska utskottet

S 9 Extra investering projekt Kusön/Kusån
KS 2016/84

Tekn iska utskottets förslag
Kommunfullmäktige tilldelar 2,5 ml<r under 2016 for projektet
spillvattenanslutning Kusön/Kusån.

Beskrivning av ärendet
Under 2015 fattades beslutet attinrîitta ett verksamhetsområde ftir spillvatten
ftir knappt 200 fastigheter på Kusön och i Kusån. Enligt Länsstyrelsens
beslut skulle fastigheternavara anslutna inom tre år. I sak godtog kommunen
beslutet, dock överklagades tidsramen drir fastigheterna enligt kommunen
istället skulle vara anslutna inom sex år. Inget beslut ar faftat gällande
tidsramen.

Gjorda fürstudier visar på en investering på cirka 60 mkr ftir att kunna
ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. Beräkningamaär
exklusive kostnader som måste vidtas utanfür området såsom renovering av
befintligt ledningsnät samt reningsverk.

Som ett ftirsta steg i projektet måste under 2016 genomfüras ett antal
åtglirder ft)r att starta upp projektet.

Fas l: Utredning och systemhandling gäller for 2016-2017

o Ta fram underlag ftir att beslut gällande verksamhetsområde
(Kommuntullmäktige),

o dialog med fastighetsägare,

o inmätning av område och befintligt ledningsnät für att upprätta
höjdmodell,

. upprättande av systemhandling som utgör underlag ftir projektering
och åtgärder i befintligt va-system (Fas 2-3),

o ta fram underlag ftir beslut om projektorganisation, principer ftir
fi nansiering och anslutningsavgift .

För beslut
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-02-23

Tekniska utskottet

S 10 Fastställande av skogsbruksplanen
KS20t6l76

Tekn iska utskottets förslag
1. Kommunfullmäktige fastställer Bodens kommuns skogsbruksplan,

upprättad 2013 och uppdaterad 2016.

2. Kommunfullmäktige fastställer definitionen på tätortsnära skog så som är
beskrivet nedan i ärendet.

3. Tekniska ftirvaltningen får i uppdrag afttafram ett skötselprogram ft)r
den tätortsnära skogen i kommunen och komplettera skogsbruksplanen
med denna.

Beskrivning av ärendet
Skogsbruksplanen togs fram 2013 och behandlar kommunens totala
skogsinnehav. Skogsbruksplanen löper över tiden 2013 - 2024 och ska
uppdateras årligen. Planen är uppdaterad ftir 2015.

Planen behandlar inte på överskådligt sätt skog i tätort eller nära tätort som
utöver ekonomiska värden har sociala, kulturella, pedagogiska eller
biologiska våirden. Det finns ett stort behov av att identifiera dessa
skogsområden och für dessa ta fram ett eget skötselprogram. Detta ftir att
långsiktigt bevara och fiirvalta kommuninnevånarnas tillgang till dem men
även für att skapa en ekologiskt hållbar tätortsnära skog.

Ingen ytuppdelning har tidigare funnits mellan tätortsnära skog och
produktionsskog. Kostnader och intäkter har därmed inte heller varit m<ijliga
att redovisa separat. Utan en tydlig definition på produktionsskog respektive
tätortsnära skog är det inte möjligt med en kvalitativ ekonomisk uppftiljning
med inkomster och kostnader gällande skogsskötseln.

Följande beskrivning föreslås fortsatt gälla när kommunen talar om sådana
skogsområden;

Tätortsnära skog - Trcidbevuxen mark med ett naturligt fdltskikt som helt
eller till störue delen ligger inom eller högst en kilometer utanfòr en tcitort
(rcilcnatfrån tritortsgrrinsen) Det kan handla om ett större skogsområde eller
en mindre skogsdunge. Den tritortsnrira skogen kan hq vdrden av olika slag,
exempelvis sociøla, biologiskn, kulturella eller pedagogiskq. Det kan oclrså
vara skog som inte har några vdrden men som med en viss form av skñtsel
kanfå höga vcirden. Den tritortsndra skogen knn delas in ifyra kategorier;

Hus ncira, Kvarters ko g, Stads del, Fritids - och relcr e ation.

Parkenheten ft)reslår att under 2016 ta fram ett komplement till
skogsbruksplanen i form av ett skötselprogram ftir tätortsnära skog. Detta
gör det möjligt att långvarigt planera skötselinsatser och attpä ett tydligt sätt
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Sammanträdesprotokoll
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Tekniska utskottet

S r 0 (forts.)
ekonomiskt redovisa kostnader och inkomster für tätortsnära- respektive
produktionsskog.

För beslut
Kommunfullmäktige

För genomftirande
Tekni ska ftirvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-02-23

Tekniska utskottet

S f f Aterremiss - motion om att göra skogsskötseln till en
resultatenhet
KS 201sl28s

Tekniska utskottets förslag
1. Kommunfullmäktige avslår Egon Palos (M) motion om att göra

skogsskötseln till en egen resultatenhet.

2. Tekniska ftirvaltningen får i uppdrag atttafram interna rutiner für
särredovisning av skogsverksamheterna.

Beskrivning av ärendet
Egon Palo har i motion20l5-04-05 begärt att den kommunala skogsskötseln
ska bli en resultatenhet liknande hanteringen für vatten och avlopp.

I Kommunfullmdktige 2015-10-19 återremitterades ärendet med motivet att
"ffirvaltningens svar inte var tillräckligt med hänsyn till motionens innehåll.
Kostnaden ftir drift av den stadsnära och produktiva skogen är inte
tillräckligt redovisad eller inte alls redovisad. Skogsbruksplanen redovisar
planerade intäkter och kostnader som ej heller redovisats. "

Redan idag finns möjligheter i ekonomisystemet attpâ sex nivåer skilja ut
kostnader mellan produktionsskog och tätortsnära skog. Idag särredovisas
produktionsskog och tätortsnära skog med hjälp av aktivitet i
ekonomisystemet. Då det idag inte finns definierat och beskrivet vad av
kommunens skogsinnehav som är tätortsnära respektive produktionsskog blir
redovisningen godtycklig. Det behöver tas fram interna rutiner ftir hur
särredovisning av ovanstående ska ske.

Att skapa en resultatenhet gör inte i sig redovisningen enklare. En
resultatenhet har ingen fastställd budget och får sina inkomster från utftirt
arbete med fastställda a'-priser. Detta är lämpligt för verksamheter med
maskintimmar och manskapstimmar, exempelvis transportenheten.
Skogsverksamheten verkar idag huvudsakligen som beställare av
entreprenörer.

Tekniska frrvaltningen delar motionens uppfattning att avkastning från
skogen ska återinvesteras i skogsverksamheten.

För beslut
Kommunfullmäktige

För genomfürande
Tekniska fürvaltningen
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Bodens kommun
Sammanträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-02-23

Tekniska utskottet

S 12 Tekniska förvaltningen, verksamhetsberätterse 2o1s
KS20l6t94

Tekn iska utskottets förs lag
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska fürvaltningens verksamhetsberättelse

med investeringsredovisning och uppfoljning av internkontrollplan ftir 2015.

2. Kommunstyrelsen godkänner ftirslag till nyttjande av över- och
underskottsfond.

Beskrivning av ärendet
Tekni ska förvaltn ingen överlämnar verksamhetsberättel se for 2 0 1 5 enl igt fö lj ande.

MåI
Måluppfullelsen redovisas.

Driftredovisning
Totala verksamhetsområdet redovisar ett underskoff med -l 564 tkr i ftirhållande till
driftbudgeten. Underskottet beror i huvudsak på medtaget underskott från tidigare
år inom affürsverksamheterna, och då främst VA-verksamheten.

Inv e s t er in gs r e dov i s n in g
Investeringsbudgetens överskott vid årsskiftet var 16 ll7 ,6 tl<r. Överskottet består
av de investeringar som inte har kunnat påbörjas eller inte har ftirdigställts.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Bodens kommun
Samma nträdesprotokol I

Sammanträdesdatum

2016-02-23
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Tekniska utskottet

s 13 Medborgarförslag om bark och belysn¡ng Lillskogen
KS 20141411

Tekniska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget attbarka och belysa

motionsslingan i skogen på grund av höga kostnader.

2. Tekniska ffirvaltningen får i uppdrag att ftirbättra spårets befintliga
underlag.

Beskrivning av ärendet
Kurt Fingalhar 2014-10-13 lämnat ett medborgarförslag om att
motionsspåret i Lillskogen ska fürses med belysning och bark. Spåret
används flitigt av skolelever, men även av andra.

Tillväxtnämnden füreslår 2015-02-27 $ l4 att medborgarftirslaget avslås
eftersom kommunen redan har fina barkade elljusslingor på
Björknäsområdet.
Arbetsutskottets ftirslag var: Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget
med hänvisning till att kommunen redan har barkade elljusslingor på
Björknäsområdet.
Kommunstyrelsen remitterar 2014-04-02 $61 ärendet till Tekniska
ftirvaltningen.
Kurt Fingal lämnar 2015-04-08 en kommentar till Tillväxtnämndens
yttrande.

Tekniska ftirvaltningen har beräknat kostnaderna till:
Utjämning och barkning: 60 000kr investering, 5000kr driftkostnad/år
Belysning med stolpe: 160 000 kr investering, 10 000kr driftkostnad/år

Utöver kostnaderna innebär schakt och trafik med tunga maskiner vid
anläggning av belysningsstolpar väsentlig skada på trädens rotsystem och är
därñr inte lämpligt. Träden utgör den huvudsakliga upplevelsekvalitén i
Lillskogen och bör så långt som möjligt skyddas. Alternativet till stolpar är
trädhängd belysning, som skulle innebära mycket högre kostnader än
stolpbelysning.

För beslut
Kommunstyrelsen

För genomfürande
Tekni ska ftirvaltningen
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Bodens kommun
Sammanträdes protokol I

Sammantrådesdatum

2016-02-23
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Tekniska utskottet

S 14 Medborgarförslag om skötselplan för tätortsnära skog
KS 2015/307

Tekn iska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen bifaller medborgarftirslaget om att upprätta

skötselplan ftir tätortsnåira skog.

2. Tekniska ftirvaltningen får i uppdrag att komplettera skogsbruksplanen
med skötselprogram ftir tätortsnära skog.

Beskrivning av ärendet
I ett medborgarftirslag från Jan- Ola Moberg yrkar han att en skötselplan
upprättas für stadsnära skogsmilj öer.

Tekniska ftirvaltningen inst¿immer med det inkomna medborgarñrslaget. Ett
skötselprogram für stadsnära skogsmiljöer, eller tätortsnära skog som
tekniska ftirvaltningen benämner det, saknas idag. Den skogsbruksplan som
finns omfattar alla skogsfastigheter och skiljer inte på ett tydligt sätt
tätortsnära skog från produktionsskog. Tätortsnära skog har viktiga
rekreationsvärden och det är viktigt att vårda artsammansättning,
underhållsinsatser och avverkningar på ett sätt som behåller eller ökar dessa
värden. Arbete pâgår med att tafram en ftirvaltningsövergripande definition
fiir vad som i Bodens kommun ska anses vara tätortsnåira skog och att
digitalt füra in de ytor som faller under den kategorin i de digitala
driftskartorna. Därefter bör skötselprogram uppsättas ftir långvarig hållbar
ftirvaltning av ytoma

För beslut
Kommunstyrelsen

För genomftirande
Tekniska ftirvaltningen
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Bodens kommun
Sammanträdes protokoll
Sammanträdesdatum
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Tekniska utskottet

s r5 Medborgarförslag om att sätta upp fler hundlatriner på
Torpgärdan
KS 2015/658

Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att utöka antalet
hundlatriner på Torpgärdan.

Beskrivning av ärendet
Anna Sahlin som bor ute på Torpgärdan, Södra Svartbyn har lämnat in ett
medborgarftirslag. I medborgarfürslaget framgår det önskemål om att utöka
hundlatriner i hela området, framftirallt sträckan mellan Södra och Norra
Svartbyn efter cykelvägen. Där finns ingen i dagsläget.

Idag flrnns inget ekonomiska utrymmet ftir att utöka med fler hundlatriner i
en redan anstråingd budget. I det berörda området finns det idag 5 stycken
hundlatriner.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande / Expedierat (x12,



Samma nträdesprotokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum

2016-02-23

Tekniska utskottet

S f 6 Medborgarförslag om postlådors placering och
snöröjning
KS 2015/605

Sida

12(1e)

Tekn iska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt Tekniska ftrvaltningen att ftilja upp

befintligt avtal om snöröjning och lika ftirdelning av snön så att
snökarmar blir så likvärdigt ftirdelade som möjligt på gatan.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Tekniska ftirvaltningen att samverka med
Posten, Tidningstjänst AB och VA avdelningen om postlådors,
soptunnors och tidningslådors placering. Information om postlådors
placering ska ges till medborgare under barmarksperioden innan nästa
vintersäsong.

Beskrivning av ärendet

Medborgarftirslag om snöröjning och flyttning av postlådor har inkommit
från Göte Andersson. Frågeställningarna är komplexa då det âr ett antallagar
och fürfattningar som inte ger en entydig bild av exempelvis rätten attflyta
postlådor. För att kunna tillgodose önskemålen och framftirallt lösa ut de
önskemål som inkommit har ett personligt möte skett dåir vi tillsammans med
fürslagsställaren har diskuterat frågorna. Vid mötet framkom att
fürslagsställaren är positiv till "grön rutt", vilket innebär att postlådor och
soptunnor enbart placeras på en sida av gatan ftir att undvika onödiga
transporter. Problematiken är att mer snö riskerar att ftirdelas på ena sidan av
gatan. Att köra omkull postlådor som är mindre lämpligt placerade är inte ett
juridiskt gångbart alternativ. Utöver postlådor så påverkar även tidningslådor
och soptunnors placering snöröjningen. Samtidigt som snön ska ftjrdelas så

lika som möjligt på respektive sida av gatan så finns olika geografiska
fürutsättningar. Exempelvis så är det olika avstånd från asfaltkant till
grönyta, diken finns i vissa fall i direkt anslutning till asfalt och inte minst är
det en arbetsmiljöfråga för brevbärare och tidningsbud.

Tillsammans med fürslagsställaren kom vi fram till ett antal åtgärder som
kan underlätta problembilden.

Ansvarig ftir snöröjning kommer att folja upp ftirdelning av snön noggrant,
samverkan med övriga berörda parter skall ske. Information om detta
kommer att ges till medborgare under barmarksperioden i ar.

För beslut
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande i ,&XQ,I ¿
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Sammanträdes protokol I

Bodens kommun Sammanträdesdatum
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Tekniska utskottet

S 17 Medborgarförslag om förbättrad belysning v¡d
övergångsställe
KS20tst693
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Tekn iska utskottets förslag
Kommunstyrelsen avslår medborgarfü rslaget om förbättrad belysning på
övergångstället vid Ica Supermarket och hastighetsdämpande åtgärder efter
Svartbyvägen.

Beskrivning av ärendet
Ewa Iggström har lämnat in ftirslag om att man bör ftirbättra belysningen vid
övergångstället vid Ica Supermarket samt att hon anser att hastigheten är för
hög efter Svartbyvägen

Beslutsunderlag

Svartbyvägen har en skyltad hastighet på 30 kilometer i timmen och ingår i
30- området ftir Erikslund och Fagernäs. Trafikmängden ligger på cirka 2000
fordon per årsmedlesdygnstrafik på västra sidan och cirka 600 fordon i
årsmedlesdygnstrafik på östra sidan. På sträckan mellan Moråsleden och
Supermarket ligger två övergångställen med cirka 30 meter i mellan.
Övergångstället närmast Moråsleden har intensivbelysning samt refug i
mitten ftir ökad synlighet och trafiksäkerhet ftir oskyddade trafikanter.
Övergångstället närmare Supermarket har inte samma intensivbelysning,
belysningsstolparna är placerade cirka 15-18 meter från övergångstället och
åir inte trafiksäkrat med refug.

Enligt de trafikmätningar som är gjorda efter Svartbyvägen ligger
medelhastighet på mellan 25 þ,¡n/tim - 38 km/tim. Enligt Trafikftirordningen
3 kapitlet 14$ kan man läsa: Ett fordons hastighet skall anpassas till vad
trafiksäkerheten kräver. Hastigheter ffir aldrig vara högre an afl füraren
behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den
framftirvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och
framftir varje hinder som gär att ftirutse. I 6l $ är det reglerat att vid obevakat
övergångställe har en fürare väjningsplikt mot gående som gått ut eller just
ska gå ut på övergångstället.

Det är polismyndigheten som kontrollerar att regler och efterlevnad ftiljs.

Vid genomgång av olycksstatistik 10 år bak i tiden finns inga registrerade
olyckor på Svartbyvägen som orsakats på övergångställe eller på grund av
hög hastighet.

Farthinder är Bodens kommun restriktiva med då de orsakar vibrationer och
buller i närliggande hus. På Svartbyvägen trafikerar lokaltrafiken med linje
4, med farthinder blir arbetsmiljön betydligt sämre für busschaufñrerna då
dom slår hårt i bussen.
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Tekniska utskottet

S 17 (forts.)
Bodens kommun kommer att göra en översyn av alla övergångställen i
kommunen med början är 2016. Efter infürandet år 2000 om väjningsplikt
ft)r fordon vid övergångställe har det visat sig att olyckorna har ökat. Ett
övergångställe är mest till ftir framkomligheten men de ökar inte säkerheten
utan bidrar mer till en falsk trygghet.

Målning av övergångstället närmast Moråsleden kommer att utfüras under år
2016, övergångstället närmast Supermarket ingår i kommunens översyn och
eventuella åtgärder tas när den är fÌirdig.

För beslut
Kommunstyrelsen
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Tekniska utskottet

s r8 Medborgarförslag om trafiksituationen vid korsningen
Drottn i n g gatan -Sveavägen
KS 20rs1726

Tekn iska utskottets förslag
1. Kommunstyrelsen avslår medborgarftirslaget om trafiksignaler eller

cirkulationsplats i aktuell korsning

2. Tekniska ftlrvaltningen får uppdrag att utreda och bygga en såikrare
gångpassage över Sveavägen i korsningen med Drottninggatan.

3. Tekniska frirvaltningen får uppdrag atttafram riktlinjer och åtgärdsplan
ftir övergångsställen och gang- och cykelpassager.

Beskrivning av ärendet
Frederic Olsson, Bodens Soldathem ftireslår att kommunen utrustar aktuell
korsning med trafiksignaler alternativt anlägger en cirkulationsplats samt
ftirstärker belysningen. Han har själv varit med om obehagliga situationer
särskilt vid rusningstid på morgon och kväll när det är hög trafikbelastning
på Sveavägen, korsningen Sveavägen - Drottninggatan inklusive anslutning
till parkering vid A9 samtidigt som oskyddade trafikanter med eller utan
cykel passerar Sveavägen. Han ser en risk lor att trafiksituationen ska
fürvärras när Försvarsmaktens verksamhet utökas med fler rekr¡er.

Gatuavdelningens synpunkter, nuläge
Aktuell korsning består av en trevägskorsning, anslutande infart till
Artilleriregementet - A9 (inkl parkering ftir besökare och anställda) och två
markerade övergångsställen varav ett över Sveavägen söder om korsningen
med Drottninggatan och det andra över Drottninggatan. Övergångsstället på
Sveavägen är inte utformat så det säkerställer att fordonstrafik passerar i
lägre hastighet. Övergångsstället på Kungsg atan àr däremot placerat så nära
Sveavägen att det ger en mer naturlig hastighetssäkring. Fordonsmängderna
Èir dessutom dubbelt så höga på Sveavägen som Drottninggatan. Gång- och
cykeltrafik längs Sveavägen ar på västra sidan separerad från körftilt ftir
bilar. På den östra sidan finns en kantstensbunden gångbana.

Sveavägen kan upplevas bred och därmed inbjuda till högre hastigheter än
vad som är lämpligt. Övergångsställen över en sådan väg bör därför vara
hastighetssäkrade. Enbart vägmärke eller signalreglering är inte en tillräcklig
hastighetssäkring utan kompletterar och fü rstärker dessa.

Enligt olycksstatistik i STRADA har tre olyckor inträffat i närheten av
aktuell korsning under den senaste tioårsperioden (en med måttlig och två
lindriga skador som ftiljd). Trafiksituationen i korsningen är relativt
komplicerad och det är troligt att, som ft)rslagsställaren uppger, det uppstått
olyckskonflikter och till och med inträffat lättare skador som inte redovisas i
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Tekniska utskottet

S 18 (forts.)
någon olycksstatistik. Trafikmängder på Sveavägen mellan Drottninggatan
och Sergeantsgatan uppmättes 2005 till 4 737 (per årsvardagsdygn). På
Drottningg atan var trafikmängden 2 I 00.

Det är mycket tveksamt om det finns utrymme i befintligt vägområde ftir att
ar:I'ägga en cirkulationsplats i aktuell korsning.

Tillsammans med Trafikverket Region Nord genomftirde kommunen en
inventering av passager 2011.2012 genomfürdes en hastighetsanalys. Någon
åtgärdsplan har ännu inte påbörjats.

Sammanfattn i ng och förslag
Varken trafikmängder eller olyckor motiverar anläggande av
cirkulationsplats i aktuell korsning. Det kan däremot vara mer lämpligt med
hastighetsdämpande åtgärder efter Sveavägen, exempelvis med refug som
både smalnar av körftiltet och innebär en sidoftirflyttning für passerande
fordon.

För beslut
Kommunstyrelsen

För genomftirande
Tekniska ftirvaltningen
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Tekniska utskottet

S f g Omfördelning av investeringsmedel för vatten och
avlopp
KS 2016/115

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet beslutar att ftjrdela utökat investeringsmedel för VA med
8,7 mkr enligt nedan bifogat underlag.

Beskrivning av ärendet
I december 2015 tog kommunfullmäktig beslut om att utöka VA
investeringar für 2016. Beslutet innebar en ökning med 8,7 mkr. Fördelning
ftir de utökade investeringsmedlen ftireslås enligt ftiljande:

o På Svedjans reningsverk ftlreslås investeringar på 4,5 mkr.
Investeringarna omfattar, nytt styrsystem, fü rbättrad ventilation samt
utredning av reningsverket belastning i de olika reningsstegen.

o På Bredåker reningsverk föreslås investeringar pä | mkr, vilket
omfattar styrning, rensgaller och b¡e av sandbäddar.

o För pumpstationer föreslås investeringar pä 0,5 mkr.

o För maskinutrustning VA ftireslås att tilldelade medel ökar från 1,5

mkr till 2 mkc det vill säga med 0,5 mkr.

o VA ombyggnationer, ftlreslås öka med 0,7 mkr till 6 mkr for byte
av befintliga ledningar.

o Intäkter ftir anläggningsavgift minskar med 0,7 mkr till 1,8 mkr på
grund av att anläggningsavgiften inte höjdes for 2016.

o Slutligen füreslås projektering och ftir optimering av fürbehandling
råvatten på Kusön och förstudie och projektering av nytt
reningssteg fÏir reserwattentäkt Pagla für 0,8 mkr.

För kännedom
Tekniska fürvaltningen
Ekonomikontoret
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S 20 lnförande av Iokala trafikföreskrifter på Stackvägen
KS20t6l66

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet inftir lokal trafikftireskrift om parkeringsftirbud på
Stackvägens nordvästra sida i Södra Svartbyn.

Beskrivning av ärendet
Gatuavdelningen ftjreslår att ny lokal trafikftireskrift inftirs på Stackvägens
nordvästra sida, enligt bilaga l.

I anslutning till Stackvägen finns ftirskoleverksamhet. Föräldrar lämnar och
hämtar barnen utanftir skolan. På skolområdet finns det anvisade
parkeringsplatser für skolverksamheten. Klagomål har kommit in till
Tekniska ñrvaltningen att man parkerar på den privata grönremsan efter
Stackvägen, vilket leder till att gräsmattan ftirstörs och går inte att klippa,
samt att sikten fürsämras när man ska köra ut från parkeringsområdet flor de
som bor i hyresrätternavid Stackvägen 4 och6.

För genomfürande
Tekniska ft)rvaltningen

För kännedom
Kommunstyrelsen
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Tekniska utskottet

s2r lnförande av lokala trafikföreskrifter på
Abrahamsvägen
KS 20r6t67

Tekniska utskottets beslut
Tekniska utskottet inftir lokal trafikftireskrift om parkeringsftirbud på
Abramsvägens noffa ände i Vittjärv.

Beskrivning av ärendet
Gatuavdelningen ftireslår att ny lokal trafikftireskrift inftirs på
Abramsvägens noffa ände, enligt bilaga l.
På Abramsvägens norra ände ska tjänstefordon som renhållningen och
snöröjning kunna vända och snöröja. Vägens noffa ände är återvändsgränd
och fortsätter med gång och cykelbana ut mot Vittjärsvägen. Idag finns stora
problem med att man ställer upp släp och husvagnar i änden då det är tillåtet
att parkera 24 timmar inom tättbebyggt område. Renhållningen måste vissa
dagar backa cirka 200 meter när de tömmer kärlen. Detta innebär stor risk
ftir påbackning av oskyddade trafikanter.

För genomfürande
Tekniska ftirvaltningen

För kännedom
Kommunstyrelsen
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