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§92

Gestaltning av åtgärd gällande motion - förändring av
trafiksituationen i Vaggeryds centrum (TN 2019/109)
Beslut
Tekniska nämnden godkänner framtagen gestaltning av passage/farthinder med terrakomp
istället för asfalt på Storgatan (vid Karlavägen) i Vaggeryd.
Tekniska nämnden godkänner framtagen kostnad på cirka 350 tkr för åtgärden.
Tekniska nämnden överlämnar gestaltningen samt framtagen kostnad till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkom med en motion 2019-06-30 angående förändring av
trafiksituationen i Vaggeryds centrum.
Tekniska kontoret tog fram två möjliga lösningar men förordade
lösningen med passage/farthinder närmast Karlavägen då denna tar hänsyn till gång- och
cykelvägstrafiken från Karlavägen, vilket tekniska nämnden godkände i beslut 2020-10-20 §
158. Beräknad kostnad för båda alternativen hamnade på cirka 260 tkr.
Tekniska nämnden beslutade 2020-10-20 § 158 även att det ska sökas medfinansiering från
Trafikverket under 2021 för utförande 2022 under förutsättning att kommunfullmäktige
godkänner föreslagen åtgärd.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-02-01 § 15 att bifalla motionen och uppdra åt tekniska
nämnden att återkomma till kommunstyrelsen med gestaltning och ekonomin innan
verkställighet av motionen.
Tekniska kontoret har beställt en gestaltning som har resulterat i förslaget att istället för asfalt
använda terrakomp för att genomföra åtgärden med passage/farthinder. Beräknad kostnad för
denna åtgärd hamnar på cirka 350 tkr.
Gatu- och parkchef föredrar ärendet.
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Propositionsordning
Ordförande frågar om tekniska nämnden godkänner framtagen gestaltning av
passage/farthinder med terrakomp istället för asfalt på Storgatan (vid Karlavägen) i Vaggeryd,
och finner det godkänt.
Ordförande frågar om nämnden godkänner framtagen kostnad på cirka 350 tkr för åtgärden
och finner det godkänt.
Ordförande frågar om nämnden kan överlämna gestaltningen samt framtagen kostnad till
kommunstyrelsen, och finner det bifallet.

Expedieras till
Kommunstyrelsen
Gatu- och parkchef
Teknisk chef

Beslutsunderlag





Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2021-05-05
Borttagen på grund av personuppgifter.
Passage 02
Borttagen på grund av personuppgifter.
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