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10. Svar på medborgarförslag om fartreducerande åtgärder
mot hastighetsöverträdelser på Kälvestavägen mellan
Slånbacken och Avestagatan m.m.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till svar
enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos trafikkontoret
om vidare utredning i ärendet enligt detta tjänsteutlåtande.
Jack Kindberg
Stadsdelsdirektör

Mats Carinder
Avdelningschef

Bakgrund
En medborgare som bor på Kälvestavägen i Solhem anser att vägen från
korsningen Sörgårdsvägen/ Kälvestavägen norrut och utmed Avestagatan
används alldeles för frekvent som genomfartsled. Denne föreslår att
Kälvestavägen stängs av som genomfartsled till Avestagatan med bl.a.
med anledning av att den nya skolan står på plats. Vidare föreslår
medborgaren att fartreducerande avsmalningar, bumpers eller blomlådor
anordnas på Kälvestavägen för att hindra bilister att köra fortare än de
tillåtna 30 km/timme.
I tidigare ärende till nämnden våren 2004 och 2005 har de boende på
Kälvestavägen och Lundagårdsvägen föreslagit att en översyn görs av den
tunga trafikens flöde genom Spånga centrum och att skyltningen ses över.
Vidare önskades att förbud mot tung trafik införs på Kälvestavägen mellan
Box 4066, 163 04 SPÅNGA, Besöksadress: Avestagatan 29
Tfn: 508 03 000, Fax: 508 03 429
E-post: stadsdelsnamnden@spanga-tensta.stockholm.se

Sörgårdsvägen och Lundagårdsvägen samt att vibrationsmätningar utförs
på fastigheterna längs Kälvestavägen. Andra boende har önskat
avsmalningar lika de som finns på Avestagatan framför nya skolan.
Ärendena har förts vidare till dåvarande gatu- och fastighetskontoret,
numera trafikkontoret för åtgärd, som har ansvaret för investeringar i den
fysiska miljön inklusive trafikfrågor och därmed beslutsansvaret. Då det är
en komplicerad trafiksituation ur logistisk synpunkt är ärendet fortfarande
under beredning och beräknas tas upp i trafikutskottet under hösten.
Förslag till svar
Av ovan framgår att trafikkontoret ansvarar för investeringar i
stadsdelsförvaltningens fysiska miljö inklusive trafikfrågor. Frågan om
hastighetsdämpande åtgärder och avstängning av Kälvestavägen förs
därför vidare till trafikkontoret.
SLUT

