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Tekniska nämnden

Svar på medborgarförslag - Skyltning i början av
Boglösavägen, Grillby
Förslag till beslut
Förslag till nämnden
Medborgarförslaget om ändrad hastighetsbegränsning på Boglösavägen i Grillby
besvaras med att förvaltningen förmedlar förslaget till Trafikverket som ansvarar för
vägen.

Beskrivning av ärendet
Tekniska nämnden har tagit emot ett medborgarförslag om att ändra
hastighetsbegränsningen på Boglösavägen i Grillby, se bilaga. Idag gäller 30
kilometer i timmen hela dygnet och förslaget är att det bara ska gälla dagtid på
vardagar. Övrig tid ökas till 50 kilometer i timmen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
Boglösavägen i Grillby ansvarar Trafikverket för. Enköpings kommun kommer att
framföra förslaget till Trafikverket och vid nästa gemensamma samordningsmöte.
Bilaga: Medborgarförslaget, KS2021/264.
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Förslag
Skyltning i början av Boglösavägen, Grillby
Motivering
Hej,
Jag skulle önska att vägskyltningen i början av Boglösavägen i Grillby ska
utökas. Där råder nu 30 km/h på en väg som högst periodiskt trafikeras av
främst fotgängare till och från skola, fritidshem och förskola, det vill säga
morgon och sen eftermiddag.
Mitt förslag är att man begränsar hastigheten till 30 km/h exempelvis mellan
klockslagen 7-17 måndag till fredag, utom på helgdagar, och däremellan läggs
hastigheten till 50 km/h.
Anledningen till att jag vill ha denna ändring av hastighetsbegränsningen är
att det i dagsläget är få som efterföljer den mycket låga hastighetsbegränsning
som råder idag, och det har med den mänskliga hjärnan att göra: Vi människor
har ofta en medfödd ovilja att följa regler som det inte finns någon logik i,
och struntar helt sonika i det. Detta medför en allvarlig fara för dem som
använder vägen till och från sin skola, oavsett om det är barn eller vuxna som
ledsagar desamma.
För att ytterligare säkra vägen föreslår jag att man tar en bit av
fotbollsplanen/diket intill den, och bygger trottoarer samt förser vägen med
övergångsställen på två platser: en österut vid förskolan där Lärargatan går
in, samt en längre västerut där Bygatan går in från Boglösavägen.
Med vänlig hälsning
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Ärendenummer KS2021/264

Medborgarförslag - Skyltning i början av
Boglösavägen, Grillby
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget lämnas över till tekniska nämnden för beredning och beslut.
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.

Ärendet
Ett medborgarförslag om skyltning i början av Boglösavägen i Grillby har inkommit
den 4 april 2021.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2021-04-04
__________

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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