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Medborgarförslag - att anlägga cykelväg längs hela
Geijersgatan, från Linnégatan till Limhamnsvägen

TN-2019-3293
Sammanfattning

Till tekniska nämnden har inkommit medborgarförslag med önskemål om anläggande av
cykelbana längs med Geijersgatan, mellan Limhamnsvägen och Linnégatan, detta med
hänvisning till höga hastigheter i övrig trafik på den berörda sträckan.
Fastighets- och gatukontorets bedömning är att det är lämpligt att anlägga cykelfält längs
sträckan från Västanväg till Linnégatan. Åtgärderna bedöms ha en lugnade effekt på
hastigheterna på gatan, samtidigt som situationen för cyklister därigenom blir tryggare. Då det
råder stora problem med trafiktrygghet längs sträckan föreslår fastighets- och gatukontoret
således att sträckan hastighetssäkras med farthinder på tre platser. Skulle problem med höga
hastigheter i framtiden kvarstå kan det bli aktuellt att utreda ytterligare farthinder eller
separerad cykelbana.
Beslut

Tekniska nämndens trafikutskott beslutar
att godkänna förvaltningens förslag om att anlägga cykelfält längs Geijersgatan,
att uppdra åt förvaltningen att anlägga farthinder och riskreducerande åtgärder längs sträckan,
att, med hänvisning till det som redovisats i ärendet, anse medborgarförslaget vara besvarat,
samt
att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att tekniska nämndens trafikutskott ska besluta att godkänna förvaltningens förslag om att
anlägga cykelfält längs Geijersgatan, att uppdra åt förvaltningen att anlägga farthinder och
riskreducerande åtgärder längs sträckan, att, med hänvisning till det som redovisats i ärendet,
anse medborgarförslaget vara besvarat, samt att till medborgarförslagsställaren avge yttrande i
enlighet med förvaltningens förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att tekniska nämndens trafikutskott ska besluta att bifalla
förvaltningens beslutsförslag i samtliga dess att-satser, undantaget det andra, avseende
uppdrag om att anlägga farthinder och riskreducerande åtgärder längs sträckan, vilket istället
ska avslås.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på samtliga framställda att-satser, var och en för sig, och
finner att tekniska nämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med eget yrkande.
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Reservationer
Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Medborgarförslagsställaren
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TRU 200211 Medborgarförslag - att anlägga cykelväg längs hela
Geijersgatan, från Linnégatan till Limhamnsvägen
Förslag till yttrande TRU 200211 Medborgarförslag - att anlägga cykelväg längs hela
Geijersgatan, från Linnégatan till Limhamnsvägen
Borttagen på grund av personuppgifter.
Skrivelse avseende trafik runt om Bellevue sjösida
Borttagen på grund av personuppgifter.

