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Trafiknämnden 2014-06-12

§ 30
Sopkärl Ågatan. Dnr TN 2014/29
Beslut
Trafiknämnden beslutar
1. delegera till VIVAB att formulera skrivelse för att komplettera överklagan av
länsstyrelsens beslut dnr: 505-4620-14 angående sophämtning på Ågatan.
Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut dnr: 505-4620-14 (2014-07-08)
Sammanfattning av ärendet
Enligt länsstyrelsens beslut:

Föreskrifter i avfallshantering för Falkenbergs kommun, godkända 2005-02-24 §2, enligt
föreskrifterna kan FAVRAB komma överrens om med fastighetsägaren om att hushållsavfallet kan
lämnas på annan plats. Föreskrifterna ska tolkas på ett sådant sätt att det är endast fastighetsägare
som får en anvisad plats för kärlen som ska samrådas.

Ekonomi
Att anvisa en plats innebär inga kostnadsförändringar, eventuella kostnader i överklagansprocessen
bekostas av VIVAB.

Övervägande
Det är inte möjligt att när kärl, oavsett det är ett eller flera, placeras på en fastighet att alltid
rådfråga tilliggande fastigheter där kärl placeras om den tänkt placeringen. VIVAB har för
FAVRABs räkning, enligt renhållningsordningen kontaktat berörda fastighetsägare som berörs
över att deras kärl inte kan hämtas vid fastighetsgräns. Fastighetsägaren till marken där kärlen är
tänkt att placeras är tillfrågad.

Lagrum:
Föreskrifter i avfallshantering för Falkenbergs kommun, godkända 2005-02-24 §2.
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§31
LTF parkeringsförbud Matsa Bengts väg TN 2014/229
Beslut
Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag
1 Om vändplats med parkeringsförbud på Matsa Bengts väg
Beslutsunderlag
Kontakt med Malin Persson avfallsstrateg, Vivab
Sammanfattning av ärendet
Det finns en vändplasts i den delen av Matsa Bengts väg som är närmst havet. Nu har det
varit många bilar parkerade och sopbilen kommer inte fram. Förslaget är därför att ytan
markeras med vändplats och parkeringsförbud.
Ekonomi
Märke, stolpe
Bo-Gunnar Andersson (C) föreslåt att istället för vändplats med parkeringsförbud öppna
upp Matsa Bengts väg och enkelrikta gatorna Matsa Bengts väg och Eriksvägen.
Dock är Eriksvägen kvartersgata som vi inte har rådighet över. Klittervägen kommer att
byggas om under nästa år och ett flertal gator har vändplats med parkeringsförbud på Skrea
strand.

3 (10)

Trafiknämnden 2014-06-12

§32
LTF Personbil Ågatan TN 2014/341
Beslut
Trafiknämnden beslutar
1 Omformulering av LTF från markerad sträcka på kartan till två markerade
platser.
Sammanfattning av ärendet
Åsikten är byggd och parkering för personbil mot avgift ska endast vara en plats utanför
kvarteret Bron enligt stadsbyggnadskontorets förslag. Dock har Grand behov av fler
parkeringsplatser det är dock inte möjligt att göra för många parkeringsplatser om bussar
ska kunna passera. Förslaget är därför två markerade platser utanför kvarteret bron. Ytan
närmast Grand kan andvändas för lastning och lossning.
Ekonomi
Skyltning ingår i budget Åsikten
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§33
LTF flytt PRH Torggatan TN 2014/340
Beslut
Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag.
1
Flytta PRH från parkeringsrutan längst österut på Torggatan till parkeringsplatsen
närmast Nygatan.
Sammanfattning av ärendet
Det är brist på cykelställ och cykelparkeringen vid korsningen Storgatan/Torggatan
kommer att kompletteras med fler cykelställ. Det har också kommit in önskemål om fler
PRH med större utrymme bakåt för de som har rullstolen placerad bak i bilen.
Parkeringsplatsen närmast Nygatan har kort avstånd till målpunkter som bankomat, bank,
apotek, butiker samt stadshuset samtidigt som det finns ett lite större utrymme på
parkeringsrutan. Risken bedöms som mindre att cyklar och annat ställs i vägen för
rörelsehindrade.
Ekonomi
Omskyltning
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§34
LTF upphör lastbil Ågatan TN 2014/339
Beslut
Trafiknämnden beslutar enligt Stadsbyggnadskontorets förslag.
1
Ta bort lokal trafikföreskrift 1382 2011-00120 om parkering lastbil/buss vid
Åsikten, Ågatan
Sammanfattning av ärendet
Den nya mötesplatsen Åsikten vid Ätran är byggd vilket innebär att parkeringsplats för
buss och lastbil försvinner.
Ekonomi
Budget för åsikten
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§35
Delegationsbeslut
Listan visades på mötet
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§ 36
Underrättelser och meddelanden
a.

Parkering Sommarvägen
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§ 37
Skrivelser för kännedom
a.

Husbilsparkering
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§38
Övriga frågor
Rune Niserius (M) tog upp frågan om införskaffande av fast hastighetsdisplay till
Sandgatan. Dock inte ett ärende för Trafiknämnden utan för Tekniska nämnden.
Rune Niserius (M) tog upp frågan om övergångsställe på Ringvägen, frågan har kommit in
som ett medborgarförslag men är inte ett nämndsärende. Gatuchef Linda Larsson
handlägger frågan.
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