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Dnr 2018/000418 -311 

Medborgarförslag – Hastighetssänkning/genom-
fartsförbud på Kopparslagargatan i Resmo 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande att man på 

Kopparslagargatan i Resmo vill ha en hastighetssänkning alternativt 

genomfartsförbud. Förslagsställaren hänvisar till att denna lilla gata är full 

med lekande och bollspelande barn sommartid. Vid sidan av gatan ligger en 

grön yta med fotbollsmål där det är populärt ställe för barnen att träffas och 

leka/spela. Man upplever att gatan används som genväg istället för att köra 

ut på 136:an i korsningen vid krukmakeriet och att hastigheten är hög. De 

boende längs med gatan är orolig över trafiksituationen och olycksrisken.      

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 8 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 27 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juli 2018.      

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Medborgarförslaget bifalles och förvaltningen ges i uppdrag att söka 

gångfartsområde hos Länsstyrelsen.      

_____ 
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Medborgarförslag - 
Hastighetssänkning/genomfartsförbud på 
Kopparslagargatan i Resmo 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen gällande att man på 

Kopparslagargatan i Resmo vill ha en hastighetssänkning alternativt 

genomfartsförbud. Förslagsställaren hänvisar till att denna lilla gata är full 

med lekande och bollspelande barn sommartid. Vid sidan av gatan ligger en 

grön yta med fotbollsmål där det är populärt ställe för barnen att träffas och 

leka/spela. Man upplever att gatan används som genväg istället för att köra 

ut på 136:an i korsningen vid krukmakeriet och att hastigheten är hög. De 

boende längs med gatan är orolig över trafiksituationen och olycksrisken.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, inkommit den 8 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 27 mars 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juli 2018.    

Överväganden 

Kopparslagargatan går mellan Resmovägen i söder, snett nordost och 

mynnar ut på 136:an. Vägen är i asfalt, 260 meter lång. Det är 14 stycken 

fastigheter utefter vägen på bägge sidor varav 3 stycken är permanentboende 

hushåll. Flera bostadshus har sina entréer rätt ut i anslutning till vägen. 

I mitten av området där vägen går ligger det ett kommunalt grönområde med 

fotbollsmål. Vägen är kommunal och hastigheten är 70 km/h.  

Med tanke på vägens skick, bredd och närhet till omkringliggande 

fastigheter inbjuder gaturummet till att klassas som gångfartsområde. Vilket 

betyder att trafiken sker på de gåendes villkor, vägen hålls öppen för 

genomfart men fordon har väjningsplikt gentemot gående (väjningsplikten 

för gående gäller för cyklar med). Parkering får endast ske på särskilt 

anordnade platser förslagsvis intill fotbollsplanen. Vägen ligger utanför 

tättbebyggt område och Länsstyrelsen beslutar om hastigheten. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut påverkar perspektivet ”Trygghet och säkerhet” i 

kommunstyrelsen reglemente § 2, på ett positivt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Medborgarförslaget bifalles och förvaltningen ges i uppdrag att söka 

gångfartsområde hos Länsstyrelsen.    
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§ 36 Dnr 2018/000418 311 

Anmälan av Medborgarförslag - 
Hastighetssänkning/genomfartsförbud på 
Kopparslagargatan i Resmo 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslaget framförs önskemål om hastighetssänkning/genom-

fartsförbud på Kopparslagargatan i Resmo.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommit den 8 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut den 14 mars 2018.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beslut inom 

normal beredningstid, det vill säga sex månader från det att 

medborgarförslaget inkom till kommunen. 

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Emelie Solberg, Kopparslagargatan 8, 386 60 Mörbylånga 
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Gf7l Mörbylånga W kommun Medborgarförslag MÖRBYLÅNG f\ KOMMUN 

Ink. 7C18 -03- O 8 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 

Alla som är folkbokförda i Mörbylånga kommun har rätt att 
lämna in förslag. Föreningar, organisationer ell DRKI.Qf.i;J •. : ..... . • .•. · • Tfn: 0485-470 00 

kommun@morbylanqa .se 
sammanslutningar omfattas inte av möjligheten. u et ar aen 
enskildes delaktighet som ska öka. 

Dina kontaktuppgifter: 
Namn: Telefon: 

Emelie Solberg 0725-635505 
Gatuadress: Mobil : 

Kopparslagargatan 8 
Postnummer och ort: E-postadress: 

38660 Mörbylånga emeliesolberg@gmail.com 

Förslaget (Här presenterar du kort ditt medborgarförslag) : 

Hastighetssänkning/genomfartsförbud på Kopparslagargatan i Resmo 

Motivering (Här lämnar du en mer utförlig beskrivning av ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att 
förslaget ska genomföras och hur det skulle kunna genomföras): 

Kopparslagargatan i Resmo är en liten smal gata med mycket skymd sikt. Men särskilt på sommaren är 
det mycket trafik. Det handlar dels om pendlare från östra sidan som genar här istället för att svänga ut på 
136an, dels om turister som sightseeingar. 

På sommaren när alla sommarboende är här är det fullt med barn i nästintill alla hus, alla i en ganska låg 
ålder, då man saknar sinne för självbevarelse. Desutom ligger det en grönyta vid sidan om gatan där det 
finns fotbollsmål, ett populärt ställe för barnen att hålla till och springa efter bollen eller andra typer av lekar. 
Det är bara en tidsfråga innan det händer något alvarligt. 

Alla på gatan är för en hastighetssänkning eller någon annan lösning för att hejda trafiken att köra så fort. 

!ZJ Jag accepterar att mina uppgifter publiceras på kommunens hemsida. 

Namnteckning: 

20/tOYJ3 
Blanketten skickas eller faxas till: 
Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, fax: 0485-472 71 

Skrlv ut blanketten 
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