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Belysning i väntkurer vid Östraby och Myrebo
Svar på medborgarförslag

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att tacka for förslaget och meddelar förslagsställaren 
att väderskyddet vid Myrebo kommer att förses med belysning under 2019.

Tekniska nämnden avslår den delen av medborgar förslaget som gäller att förse 
väntkuren i Östraby med belysning med motiveringen att standarden för håll
platsen redan är i nivå med den standard som rekommenderas i hållplats
handboken. Beslutet motiveras dessutom med att antalet påstigande förväntas att 
minska samt att det redan finns belysningspunkter i närheten av väntkuren vilket 
gör behovet av belysning i själva kuren mindre.

Sammanfattning av ärendet
En medborgare föreslår att busstrafikens väntkurer vid samåkningsparkeringarna 
i Ostraby (Ryssby) och vid Myrebo (Ljungby) forses med belysning. Enligt 
medborgaren är väntkuren i Ostraby försedd med belysningsarmatur medan 
väntkuren vid Myrebo inte har sådan utrustning. Medborgaren upplever den 
bristande belysningen som problematisk under dygnets mörka timmar. Belys
ning av väntkurerna skulle dessutom underlätta för busschaufförerna när de för
söker upptäcka väntande resenärer.

Tekniska förvaltningen redogör den 5 december 2018 för att när det gäller My
rebo är arbetet med pendelparkeringen och hållplatserna i full gång och kommer 
att vara färdigt under 2019. I samband med detta arbete kommer väderskyddet 
att förses med belysning.

Gällande Östraby är läget annorlunda eftersom det inte finns något planerat upp
rustnings- eller underhållsarbete vid denna pendelparkering/hållplats. När det 
gäller hållplatser försöker Ljungby kommun generellt sett att följa de regler som 
finns i den av Region Kronoberg beslutade hållplatshandboken. I hållplatshand
boken finns det en kategorisering av hållplatser utifrån antalet påstigande. An
talet påstigande i Ostraby innebär att belysning inte är prioriterat. En annan 
aspekt är att Länstrafik Kronoberg från och med december 2018 har beslutat att 
ändra så att linje 145 alltid kommer att gå igenom Ryssby samhälle. Detta 
innebär att bussar som tidigare bara har stannat vid Östraby nu också kommer 
att gå igenom Ryssby samhälle. Förmodligen kommer detta att leda till färre 
påstigandc eftersom Ryssbyborna lika gärna kan stiga på inne i Ryssby 
samhälle. En ytterligare faktor är att det redan finns belysningspunkter i när
heten av väntkuren i form av de belysningsstolpar som finns i kanten av hela
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pendelparkeringen. Väntkurcn blir på detta sätt någorlunda upplyst även om 
ingen belysning finns i själva väntkuren.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 11 december 2018 att tekniska nämn
den beslutar att tacka för förslaget och meddelar förslagsställaren all väderskyd
det vid Myrebo kommer att förses med belysning under 2019.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår också att tekniska nämnden avslår den 
delen av mcdborgarförslaget som gäller att förse väntkuren i Östraby med be
lysning med motiveringen att standarden för hållplatsen redan är i nivå med den 
standard som rekommenderas i hållplatshandboken. Beslutet motiveras dessu
tom med att antalet påstigande förväntas att minska samt att det redan finns be- 
lysningspunkter i närheten av väntkuren vilket gör behovet av belysning i själva 
kuren mindre.

Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-05
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