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Tekniska nämnden

Angående E-förslag om skyltning av
Furuhillsvägen
Förslag till beslut

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har en positiv syn till en eventuell skylt. Boende kan ansöka hos kommunen om att
få sätta upp skylt och bekostar i så fall skyltningen själv. En hastighetsdisplay som uppmärksammar
bilisterna på deras hastighet kommer att sättas upp längs vägen.

Ärendebeskrivning

Ett e-förslag har inkommit om man bör sätta upp skyltar längs Furuhillsvägen med något i stil med
"Du kör nu genom ett hästområde, vänligen anpassa hastigheten". Bakgrunden är att man fått nej till
sänkt hastighet och känner en oro för kombinationen av höga hastigheter, smal väg och hästtrafik.
Furuhillsvägen är en enskild väg som sköts enligt avtal av kommunen. Kommunen saknar i dagsläget
kontaktperson till vägföreningen.
Så kallad nudging av detta slag fungerar ofta positivt. På andra enskilda vägar har vägsamfälligheten
bekostat och sköter sådana åtgärder själv, tex. har Hofterups vägföreningar har satt upp din fartskyltar.

Beslutsunderlag


E-förslag om skyltning av Furuhillsvägen

Miljö & Teknik
Elektroniskt godkänd av:

Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef, 2018-08-10

Beslutet ska skickas till
För kännedom
För verkställighet
Trafikingenjör
Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden
Annette Bengtsson
• Annette.Bengtsson@kavlinge.se
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Avslutat

Nej

Sekretessbelagt

Nej

Innehåll
Förslaget gäller

GATA, PARK OCH TRAFIK

Rubrik

Skylt för Furuhillsvägen

Förslag
Hej,
Jag har via trafikverket fått nej till sänkt hastighet på Furuhillsvägen men både kommun och polis ansåg att
den borde sänkas. Samtliga boende kan intyga om incidenter och tillbud utmed sträckan då det är 70km/h p
denna smala väg.
Som kanske bekant kantas Furuhillsvägen av nästan bara hästgårdar och det rids mycket utmed vägen.
Min idé är man sätter upp specifika skyltar på vägsträckan som kan heta något i stil med "Du kör nu genom
ett hästområde, vänligen anpassa hastigheten"
Mvh Sverre Turesson
Bilagor
Slutdatum

2018-11-01
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Inväntar beslut från nämnd
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