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§ 19 Dnr 2020/00422  

Medborgarförslag: Trafikåtgärder i området kring 
brandstationen 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden anser medborgarförslag om Trafikåtgärder i området 

kring brandstationen besvarat med hänvisning till förvaltningens redovis-

ning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår anläggning 

av hastighetsreducerande åtgärder längs Baldersvägen från Västerskogsron-

dellen till korsningen Baldersvägen/Rågvägen. Likaså anser förslagsställa-

ren att en gång- och cykelväg bör anläggas på samma sträcka. Förslagsställ-

aren pekar på att den ökade verksamheten i Logistik Bålsta kan medföra mer 

trafik på Baldersvägen samt att Håbo kommun har ett mål att vara en fossil-

fri kommun 2030 och att underlätta för gång- och cykel längst Baldersvägen 

är ett steg mot det målet.  

Medborgarförslaget har överlämnats från Kommunfullmäktige till Tekniska 

nämnden för beredning och beslut (dnr. 2020/00114). 

Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget. Detta är 

en sträcka som i tidigare skede identifierats av förvaltningen som en saknad 

länk på gång- och cykelvägnätet. Det finns en önskan från förvaltningens 

sida att knyta samman det befintliga gång- och cykelnätet vid Stockholms-

vägen med den planerade gång- och cykelvägen längs Kraftleden. Detta har 

bl.a. lyfts upp i arbetet med Håbo kommuns cykelplan. Åtgärden kräver 

dock även att Rågvägen (mellan Baldersvägen och Granebergsvägen) inklu-

deras för att uppnå syftet med gång- och cykelvägen. Gatu- och parkavdel-

ningen har tagit höjd för åtgärden i den tioåriga investeringsbudgeten med 

utredning 2023 och genomförande 2026.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag: Trafikåtgärder i området kring brandstationen      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens för-

slag och finner att så är fallet.  
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______________ 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställare 

Kommunstyrelsens kansli 

Uppdragslista 

Tekniska förvaltningen, Gata och Park – för kännedom 
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