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Dnr 2018/000393 -310 

Motion av Nina Åkesson Nylander (KD) - Skyltar vid 
gång- och cykelvägen intill Telebacken i Färjestaden 

Sammanfattning av ärendet 

Nina Åkesson Nylander har inkommit med en motion angående att gång- 

och cykelvägen längs med Grövlegatan i Färjestaden behöver stärkas upp 

med kompletterande skyltar ur trafiksäkerhetssynpunkt då parkerande 

besökare till Telebacken vintertid missar den heldragna linje som idag 

markerar gång- och cykelvägen.        

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 26 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 27 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juli 2018.       

Kommunledningsutskottets förslag till beslut 

1. Motionen bifalls med hänvisning till att det finns ett behov att stärka upp 

skyltningen längs med Grövlegatan ur trafiksäkerhetssynpunkt.    

_____ 
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Motion av Nina Åkesson Nylander (KD) - Skyltar vid 
gång- och cykelvägen intill Telebacken i Färjestaden 

Beskrivning av ärendet 

Nina Åkesson Nylander har inkommit med en motion angående att gång- 

och cykelvägen längs med Grövlegatan i Färjestaden behöver stärkas upp 

med kompletterande skyltar ur trafiksäkerhetssynpunkt då parkerande 

besökare till Telebacken vintertid missar den heldragna linje som idag 

markerar gång- och cykelvägen.    

Beslutsunderlag 

Motion, inkommit den 26 februari 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 27 februari 2018. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 3 juli 2018.     

Överväganden 

Telebacken är ett populärt tillhåll vintertid då både barn och vuxna roar sig 

med att umgås i pulkabacken. Längs med vägen, från korsning Äppelvägen 

och upp längs med Grövlegatan, går det en gång- och cykelväg markerad 

med en heldragen linje. Denna syns väl vid barmark men vid vinterväg 

försvinner linjen i snön. Uppe vid ingången till motionsslingan sitter en skylt 

som säger att det inte är tillåtet att parkera på gång- och cykelbanan men den 

är lätt att missa. En förstärkning med gång- och cykelbaneskyltar behövs åt 

båda riktningarna. 

§ 2-överväganden 

Förslaget till beslut har en positiv inverkan med hänvisning till 

kommunstyrelsens reglemente § 2 ”Trygghet och säkerhet”. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen bifalls med hänvisning till att det finns ett behov att stärka upp 

skyltningen längs med Grövlegatan ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

Daniel Jonsson 

Teknisk chef 

Christina Hysing Borrhed 

Gatutekniker 

Fattat beslut expedieras till: 

Nina Åkesson Nylander 

Teknisk affärsverksamhet 
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Hej! 

 

Bifogar en motion till kommunfullmäktige.  
 

Allt gott! 

 

Hälsningar Nina 

 

Nina Åkesson Nylander 

Ordförande 

Kristdemokraterna Öland 

Mobil: 070-753 17 26 

Mail: nina.nylander@kristdemokraterna.se 

Mail: nina.akesson-nylander@hotmail.com 
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Motion till kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun 

 

Skyltar vid gång- och cykelvägen intill Telebacken i Färjestaden 
 

På Grövlegatan i Färjestaden finns en gång- och cykelväg. Den markeras förutom 

trafikskylten vid början av Grövlegatan även med en vit heldragen linje utmed hela gatan. Via 

Grövlegatan kan man nå Telebacken, en mycket populär pulkabacke i Färjestaden. 

Pulkabacken besöks ofta av ditresande familjer med bil och pga snön så ser de inte den 

heldragna linjen utan parkerar sina bilar utmed Grövlegatans gång- och cykelväg. 

  

Gångtrafikanter (även med barnvagnar och/eller hundar), cyklister och skolklasser måste då 

ofta gå ut mitt i gatan för att ta sig till både pulkabacken med även till och från villaområdena. 

Detta har inneburit flertalet incidenter på Grövlegatan i snön och halkan, som tack och lov 

ännu inte har resulterat i några större skador.  

 

Värst blir det när bilar parkerar på bägge sidor av Grövlegatan, då blir det väldigt trångt 

område för bilar, gångtrafikanter och cyklister att ta sig fram. När det har mörknat för dagen 

besöks pulkabacken fortfarande av många då backen är upplyst. Står då bilar på gång- och 

cykelvägen så ser man inte gångtrafikanterna, främst barnen, så väl som måste gå ut på gatan 

för att ta sig fram.  

 

Vid motionsspåret en bit upp på Grövlegatan finns en skylt vid gång- och cykelvägen där man 

kan läsa ”Parkering förbjuden innanför heldragen linje”. Motionärerna parkerar då oftast sina 

bilar på andra sidan gatan för att inte blockera gång- och cykelvägen för alla gångtrafikanter 

och cyklar till och från villaområdena.  

 

En liknande skylt som vid motionsslingan borde sättas upp även vid Telebacken för att 

upplysa om gång- och cykelvägen, så att gångtrafikanter, cyklister och skolklasser inte ska 

behöva gå ut mitt i gatan vilket de ofta måste göra i nuläget om vintrarna när snön tillåter 

pulkaåkning i Telebacken. 

 

 

Med ovanstående som bakgrund yrkar jag: 

 

- att Mörbylånga kommun sätter upp en eller flera skyltar intill Telebacken på 

Grövlegatan som informerar om den befintliga gång- och cykelvägen. 

 
 

Färjestaden den 25 februari 2018 

 

Nina Åkesson Nylander (KD)  

Ledamot Kommunfullmäktige 


