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Farlig övergång vid Byagårdens utfart mot John Lagers
väg
Svar på medborgarförslag
Beslut
Tekniska nämnden hesiular all tacka medborgaren tor förslaget och besluta ull
förslaget av släs

Sammanfattning av ärendet
t:n medborgare föreslår all kommunen ska anlägga ett belyst övergängställe vid
llyagårdsvägens ullart mot John A Lagers väg där de? kommer cn stig upp från
Klotvägen. Stigen används for att komma över John A Lagers väg. Det är ofta
b am som ska över. Om inget görs kommer snarl en olycka att hända.
Alternativet är att stigen tas bort.
tekniska förvaltningen skriver den 18 juni 2020 att John A Lagers väg är cn del
av ringleden runt Ljungby tätort och tanken är att den största delen a\ trafik som
är genomfartstrallk ska köra ringleden istället for genom centrum.
Så i nuläget finns det inga planer på att sänka hastigheten pä någon sträcka av de
vägar som ingår i ringleden eller att tu bort tidsbegränsningen for 50 km h där
sådan tinns.
Orn det är långa sträckor med 50 km h istället lör 70 km li är risken stor alt valet
blir att köra genom centrum istället lör runt om. Kär Österleden, som ska ersätta
John A I ngers väg som ringled, är byggd sä kommer vi att se över och förändra
John A Lagers väg. när denna byggnation blir av vet \i inte i dagsläget,
För övrigt kan sägas att kommunen generellt sett är restriktiva med att göra
över gäng ställen Övergångställen skapar många gånger en falsk säkerhet och
statistiken visar att många olyekui inträffar på och i närheten av
övergångställen.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 25 augusti 2020 att tekniska
nämnden tackar medborgaren för förslaget och besluta att förslaget avslås.
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