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Enhetschef administration
Rolf Davidsson

Medborgarförslag om förbättrad vägsträcka förbi Dalsänget mot
Källbäcken i Björbo

ÄRENDEBESKREVNING
har den 15 juni 2021 gett in ett

medborgarflirslag om att Gagnefs kommun ska överta
ansvaret för aktuell vägsträckning och förbättra säkerheten
och tillgängligheten genom asfaltering av aktuell sträcka.

Den aktuella vägen används som gång och cykelväg samt
som promenadsiråk av motionärer.

Förslagsställaren anför att standarden på aktuell sträckning
är undermålig och direkt farlig för gångtrafikanter och
cyklister. Vid regn påverkas framkomligheten och därmed
tillgängligheten.

BAKGRUND
Alla som är folkbokförda i Gagnefs kommun har rätt att
lämna egna medborgarförslag till kommunfulirnäktige.
Förslaget kan gälla allt som handlar om kommunens
verksamhet och som kommunen är ansvarig för.

Ett medborgarförslag ska ges in skriftligt och vara försett
med namn, adress och telefonnummer till den som
undertecknat förslaget. Flera personer kan skriva under
samma förslag.

BEDÖMNING
Föreliggande förslag uppfyller de formenliga kraven
gällande inedhorgarförslag till kommunfullmäktige 1
Gagnefs kommun.

Aktuell vägsträckning saknar reglerad väghållning och
aktuell väg är inte dragen över kommunägd mark. Gagnefs
kommun saknar därmed behörighet och hefogenhel att,
utan ny reglering, vidta dc åtgärder som framförs i
föreliggande medborgarförslag.
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Gagnefs kommun kan dock initiera f’örrättning i syfte att
reglera väghållningen för aktuell sträckning.

FÖRSLAG
Föreliggande medhorgarförslag kan anses få ställas och
göras föremål för hcrcdning.

Medhorgarförslaget föreslås avslås med hänvisning till
att kommunen inte är vägliållare och att den aktuella
vägen inte ligger på kommunägd mark.

UNDERLAG
Beredningsunderlag den 6 september 2021 av enhetschef
Rolf Davidsson. två (2) sidor.

Protokollsutdrag
Förslagsställaren,
Samhällsbyggnadsavdelningen. Gagnefs kommun



Förslag: j2t-O8_1f_j

Hej Darjeny

1 Björbo efter älven förbi Dalsänget mot Kälibäcken går en vägsträcka som använ s
som gång och cykeiväg för boende i Källbäcken och som promnadstråk åt många
motionärer.
Sista biten från Dalsänget mot korsningen har asfalten ilvits upp och standarden är
bristfällig rent dålig många gånger.
Eftersom man wort en grusväg av den delen bildas rullgrus 1 kanterna som blir farligt
för cyklister att åka 1 om man möter en bil.
Och har det regnat så blir det segt att gå där med t.ex. en rullstol. (Egen erfarenhet)
Tidigare utrustades vägen med belysning så det verkar konstigt om man inte kan
hålla en god standard på vägen så att den används.
Idag tar många mopedister och cyklister stora vägen 1 stället där trafiken kan vara
väldigt hög i perioder. (Sälen trafIk bl.aj.
Det har aven skett en trafikolycka mellan lasbil och cyklist där för ett antal år sedan
med dödlig utgång.

Mitt förslag är att man från kommunens sida tar hand om denna väg och
() uppgraderar med asfalt så den blir säker att använda.

Bifogar en karta som förklarar var jag menar.
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Datum Namnteckning

Sänd ditt medborgartörslag till:
Gagnefs kommun
Medborgartbrslag
Registrator
785 80 GAGNEF






