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Medborgarförslag-Skylta upp gång- och 
cykelvägar på Kronoparken 
Dnr TFN-2013-1269     Dpl 70 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Avslå Lars-Gunnar Ericsson medborgarförslag om att skylta gatuadresser från 
gång- och cykelvägar. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lars-Gunnar Ericsson att 
kommunen skyltar upp gång- och cykelvägar på Kronoparken. Kommunfull-
mäktige beslutade den 17 juni 2013, § 4, att översända medborgarförslaget till 
teknik- och fastighetsnämnden för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2013. 
Kommunfullmäktiges protokoll den 17 juni 2013, § 4. 
Lars-Gunnar Ericssons medborgarförslag den 23 maj 2013. 
 
Ärende 
Lars-Gunnar Ericssons har kommit in till kommunen med ett medborgarförslag där 
han föreslår att kommunen ordnar med gatunamnskyltar längs gång- och 
cykelvägar på Kronoparken. Detta för att räddningstjänsten ska kunna hitta i 
området eller för att man som boende i området ska kunna beskriva vägen från 
närmsta busshållplats eller parkeringsplats till bostaden.  
 
Vid telefonkontakt med Lars-Gunnar Ericsson beskrev han ytterligare hur han 
anser att det är svårt att hitta till adresser på Trumpetgatan och att det borde finnas 
kartor utplacerade som visar var man är. I telefonsamtalet tog Lars-Gunnar 
Ericssons även upp utseendet på de gatunamnskyltar som finns på Kronoparken 
längs Vårgatan. Till exempel är Flöjtgatan utmärkt med namnet och en flöjtsymbol. 
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Färgat  område= kommunens mark, vitt område= fastighetsmark 
 
Den del av Trumpetgatan som är kommunens ansvar slutar i en vändplats 
omedelbart norr om fritidshemmet (skolan) -Asphöjden. Gatan delas sedan upp i 
två fastighetsanslutningar mot fastigheterna, Kronlotsen 1 och Kronvittnet 1. Vid 
anslutningen till Kronlotsen 1 möts man av en orienteringstavla som hälsar 
välkommen till bostadsrättsföreningen Lotsen. På denna ser man hur de olika husen 
är numrerade så besökare och boende kan hittar inom området. Denna tavla är 
utplacerad av fastighetsägaren (bostadsrättsföreningen). 
 
Kommunen skyltar gatuadresser längs kommunala gator som har ett gatunamn. Om 
gatan sedan fortsätter som en fastighetsanslutning in på fastighetsmark är det 
fastighetsägaren som får ta vid skyltningen inne på fastigheten.  
 
Kommunen skyltar inte gatuadresser från det kommunala gång- och cykelvägnätet, 
då gatuadresser enbart är kopplade till en gata. Gång- och cykelvägar har vanligtvis 
inga namn och därför finns inga adresser kopplade till dessa.  
 
Gatunamnskyltarna, med symboler för musikinstrument, som skiljer sig från våra 
”vanliga” gatunamnskyltar var en av de åtgärder som gjordes i ett projekt där 
Kronoparken skulle lyftas fram som ett attraktivt område att bo och vistas i, 
Kronoparkslyftet.  
 
De flesta gatunamnsskyltar som finns längs Sommargatan och Vårgatan har detta 
utseende. På några gator har skyltarna, kanske på grund av ålder och andra skador, 
ersatts med enklare skyltar mer likt de som finns i övriga delar av Karlstad. Vid 
vissa anslutningarna mot ”musikinstrument”-gatorna finns en informationstavla 
med kartbild som ger en överblick om vad som finns inom området. Dessa tavlor 
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ingick också i Kronoparkslyftet. Tavlor är slitna och ofta stämmer inte 
informationen som finns med dagens verksamheter och ger därför ett slitet intryck 
som inte höjer området som det var tänkt. Kommunen har beslutat att det ska 
påbörjas en ny utredning som ska utmynna i ett nytt projekt om hur den fysiska 
miljön kan förbättras i Kronoparken. Där kommer man bland annat att titta på 
skyltar, belysning, samordning av lokaler samt utveckling av stadsdelens centrum. 
I detta utvecklingsarbete kommer medborgardialogen vara ett naturligt inslag för 
att säkra förankringen och medskapandet hos medborgarna. 
 
 
 
Hans Wennerholm Andreas Rudsvik 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Lars-Gunnar Ericsson 
Carola Kvick, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Andreas Rudsvik, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen 
 


