KARLs TÄo_s_i<oMMUN
Korrun unstyrels en

~

.... _'··,.

~.

1!Imgif!: W3D3Ks/Org/Karlstad,
Kopia:
Blank :
Ärend e: Vb: Medborgarförslag

2012 -m- o1
Dcu·xs ~:2.oJ#-- sgo IDpl;tO

Handl!lggare:

-

-

'"

----- Vidarebefordrat av Asa Sjölin/Org/Karlstad 2012-10-01 15:45 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

Domino Admin/Karlstad@WEBKARLSTAD
kommunledningskontoret@karlstad .se
2012-09-26 18:00
Medborgarförslag

Förnamn : David
Efternamn : Bruhn
Gatuadress: Herrhagsgatan 8 B
Postnummer: 65218
Ort: Karlstad
Telefon : 0702224003
E-postadress: david@davidbruhn.se
Publicering i enlighet med Pul: Jag godkänner att de uppgifter som jag har angivit publiceras i
kallelser och protokoll på Karlstads kommuns hemsida i samband med att förslaget behandlas.
Rubrik på förslaget (endast ett förslag per gång): Vägöver/under-gång
Vid korsningen Pumpgatan, Magasingatan och Hammaröleden (vid tormestad/herrhagen) sker idag,
dagligen, många mycket farliga övergångar av personer som är på väg till/från Friskis och Svettis.
Vid detta område åker mycket tung trafik och även ibland ett och annat fordon som kommer i ganska
hög hastighet.
Det finns ingen bra övergång i närheten för dessa personer så många väljer istället att korsa
Hammaröleden.
Här skulle en undergång eller någon annan form av säkrare passageväg behöva upprättas.
De två säkra vägar som finns för fotgängare att tillgå är en ganska bra bit bort och används inte idag
av dessa personer.
Jag är inte själv kund hos Friskis och svettis men boende i området och ser så gott som daligen dessa
personer passera vägen , ibland är trafiken lugn och ibland är det rusningstrafik- och därmed en
ganska riskfylld operation att ta sig över.
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----- Vidarebefordrat av Asa Sjölin/Org/Karlstad 2012-10-04 12:52 ----Från:
Till:
Datum:
Ärende:

David Bruhn <david@davidbruhn.se>
asa.sjolin@karlstad.se
2012-10-03 21:44
Re: KS-2012-580

Här kommer en karta över området som åsyftas som komplettering till ärendet.
Vänligen
David Bruhn
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2 okt 2012 kl. 09:28 skrev asa.sjolin@karlstad.se:
Medborgarförslag - Bygg en över-/undergång på Hammaröleden vid korsningen
Pumpgatan - Magasingatan
Diarienummer: KS-2012-580. Dpl: 70 Trafik
Du har lämnat ett medborgarförslag till Karlstads kommun om att Bygga en
över-/undergång på Hammaröleden vid korsningen Pumpgatan - Magasingatan.
Förslaget kommer att tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 oktober.

