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Kommunstyrelsen

Återrapportering - E-förslag Farthinder på Sunnanväg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
E-förslag om farthinder på Sunnanväg anses återrapporterat.

Ärendebeskrivning
2014 införde Kävlinge kommun möjligheten att via hemsidan lämna e-förslag. Inlämnat e-förslag
som får 100 röster under 90 dagar behandlas av berörd nämnd och återrapporteras därefter till
kommunstyrelsen.
Förslaget har fått 116 st namnunderskrifter per 2018-11-20.
Förslagslämnaren önskar farthinder på Sunnanväg eftersom många bilister kör fort.
Tekniska nämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 2018-12-05.
Nämnden föreslås fatta beslut om att avslå förslaget med hänvisning till att ombyggnad av
Olympiaskolans parkeringsplats har gjorts och att man i samband med ombyggnaden bland
annat anlade övergångsställe. I och med ombyggnaden kan gående passera i två steg. Passagen
ska upplevas som smalare för bilister, vilket ger lägre hastighet. Refugerna ökar också
synbarheten. Några ytterligare åtgärder är inte inplanerade i nuläget, men om hastigheterna vid
övergångsstället kommer att vara höga, kan ytterligare åtgärder komma att göras.

Beslutsunderlag
•
•

E-förslag - Farthinder på Sunnanväg
E-förslag om farthinder på Sunnanväg, tjänsteskrivelse till tekniska nämnden

Kommunkansliet
Elektroniskt godkänd av:
Mats Svedberg, kanslichef, 2018-12-05

Kommunstyrelsen
Marie Göransson
046 - 73 91 21 • Marie.Goransson@kavlinge.se

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Beslutet ska skickas till
För kännedom
Förslagslämnaren
Tekniska nämnden

Sida 95 av 104

Utskrift

Sida 1 av 1

2018-10-08 08:13:28

Ärendeutskrift
Ärende 12602
Egenskaper
Ärende-ID

12602

Registrerat av

(Mina Sidor)

Registrerades

2018-07-13 23:27:59

Senast ändrat

2018-10-08 08:12:57

Avslutat

Nej

Sekretessbelagt

Nej

Innehåll
Förslaget gäller

GATA, PARK OCH TRAFIK

Rubrik

Farthinder på Sunnanväg

Förslag
Bor på sunnanväg o här köras det hejvilt. Varför finns det inga farthinder här? Här är två skolor o det passerar
massor med barn här. Dessutom står här två skyltar som jag inte förstår vad dom har för funktion. Nu när ni
förnyar parkeringar här både på Olympia o korsbacka vore det väl vara en idé o sätta några hinder oxå? ¦
Bilagor
Slutdatum

2018-10-14

Status

Inväntar beslut från nämnd

Förslaget lämnas till

Tekniska nämnden

Resultat
Beslut
Beslutsdokument
Korrespondens
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Tekniska nämnden

E-förslag om farthinder på Sunnanväg
Förslag till beslut
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden avslår e-förslaget. Ett nytt övergångsställe har nyligen anlagts. Några
ytterligare åtgärder är inte inplanerade, men om hastigheterna vid övergångsstället kommer att
vara höga kan ytterligare åtgärder komma att göras

Ärendebeskrivning
I e-förslaget beskriver man att det körs hejvilt på Sunnanväg och undrar varför det inte finns
farthinder där. Man har förnyat parkeringarna både på Olympia- och Korsbackaskolan och
önskar någon form av farthinder på Sunnanväg. Två skyltar står på vägen som man inte förstår
vad de har för funktion.
Ombyggnaderna vid Olympiakolan har bedrivits i samarbete med KKL och KKB. KKL har haft
samordningsansvaret. Ombyggnaden innebar bland annat att ett övergångsställe anlades på
Sunnanväg och parkering och angöring inne på skolområde gjordes om. När e-förslaget skrevs
pågick ombyggnaden och två refuger med skyltar vid den tidigare passagen stod då i ett tillsynes
omotiverat läge. Skyltarna är nu flyttade till det nya övergångsstället. Syftet är att man som
gående ska kunna passera i två steg och att passagen ska upplevas som smalare för bilisterna,
vilket ger lägre hastighet. Refugerna ökar också synbarheten. Några ytterligare åtgärder är inte
inplanerade i nuläget, men om hastigheterna vid övergångsstället kommer att vara höga, kan
ytterligare åtgärder komma att göras.
Övervakningen av att gällande hastighetsbegränsning 30 km/tim efterlevs är ett polisiärt ansvar.

Beslutsunderlag
•

Remiss - E-förslag om farthinder på Sunnanväg i Kävlinge

Miljö & Teknik
Elektroniskt godkänd av:
Lina Rosenstråle, samhällsbyggnadschef, 2018-11-26

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

Kävlinge kommun
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046 - 73 90 00 • kommunen@kavlinge.se • www.kavlinge.se
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Beslutet ska skickas till
För kännedom
trafikingenjör
För verkställighet
kommunstyrelsen
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