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Medborgarforslag om forbittrad framkomlighet fdr cyklister
Tekniska nAmndens beslut

1.

2.

Fclrslaget om att skyltat ska flyttas ned till en ldgre nir.,i avslis. Beslutet sker med hdnvisning till att skyltar placeras i den hojd och pi det sitt som relevanta regelverk foreskriver.
Forslaget om att cykelmarkering milas p6 cykelbanor di de dr separerade frin gingbanorna tillsqrrks. Vilka banor som faktiskt dr ldmpliga att separerz fir utredas samband
med generellt arbete med upprustning av cykelbanor under mandatperioden.

Bakgrund

Ett medborgarforslag frin Yngve Erngren gdllande itgirder for att forbdttra frumkomligheten fcir cyklister har inkommit till Mariestads kommun. Tekniska nzimnden hat erhillit medborgarforslaget for beslut.
De atgHrder som onskas ir:

1. Att skyltar flvttas ned till en nivA ddr de kan uppmdrksammas.
2. Att cykelmarkeringar milas pi cykelbanor som dr separerade frin gingbanorna.
pelvi s Nygatan, Drottninggatan och Goteborgsvdgen.

Exem-

"

Beddmning
Vzigmdrken placeras enligt gdllande regelverk, Framforallt ska de placeras si att ingen kommer till skada. Ddrfor regleras hojden pi vdgmdrken enligt lagstiftning.

Symboler for cvklister eller gingtrafikanter pi marken karr vara ett bra komplement. En
plan med forslag pi forbdttringar i cvkelvdgnitet tas fram. Brister i ndtet ska dokumenteras,
iikasi de strzickor som behover repareras. Genomfcirandet av reparationernahar redan piborjats. Befintliga vdgmdrken ska ses civer och kompletteras med vrigm;irkessymboler

Arbetsutskottets fdrslag
Overensstzimmer med tekniska niimndens beslut.

Behandling pA sammantrddet
Ordforancle Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp arbetsutskottets forslag till beslut
och finner att tekniska nimnden beslutar enligt forslaget.
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Underlag fdr beslut
Tiansteskrlvelse upprdttad av samhdllsbl,ggnadschef I(ristofer Svensson

" Medborgarforslag

om b;ittre framkomlighet for cyklister".
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Trafikingeni6ren, skriveise, "Fdrslag trll yttrande cjver medborgarforslag om bzittre framkomlighet for cyklister",lB maj 201,5.
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