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Medborgarförslag – Gör iordning parkerings-
platsen vid badplatsen i Killstad 
Dnr TFN-2013- 1478     Dpl 66 

 
Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag 
Bifalla Mats Bergmans medborgarförslag att göra i ordning parkeringsplatsen vid 
badplatsen i Killstad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mats Bergman att 
kommunen gör i ordning parkeringsplatsen vid badplatsen i Killstad. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 augusti 2013 att översända 
medborgarförslaget till teknik- och fastighetsnämnden för beslut.   
 
Beslutsunderlag 
Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 september 2013 
Kommunfullmäktige beslut den 22 augusti 2013,§ 9 
Mats Bergmans medborgarförslag den 22 april 2013 
 
Ärende 
Mats Bergman föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska göra i ordning 
parkeringsplatsen vid Killstad badplats. Mats Bergman beskriver att när han 
söndagen den 7 juli 2013 passerade den kommunala badplatsen Killstad vad den 
igenväxta parkeringen full och ett drygt 10-tal bilar stod parkerade utefter väg 63. 
Mats Bergman beskriver att de parkerade bilarna längst väg 63 utgjorde en 
trafikfara samt att företeelsen upprepats flera gånger under sommaren.  
Mats Bergman föreslår tre åtgärder för parkeringen 
1. Att parkeringen röjs för att fler bilar ska få plats 
2. Att det sätts upp riktiga trafikskyltar från båda hållen på väg 63 
3. Att nedfarten till parkeringsplatsen röjs för att öka synbarheten för trafikanterna.  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen instämmer i Mats Bergmans uppfattning att 
parkeringsplatsen samt nedfarten till parkeringsplatsen vid Killstad badplats bör 
röjas från sly och mindre vegetation för att så många bilar som möjligt ska få plats 
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vid badplatsens parkering, samt för att öka synbarheten för trafikanterna. Teknik- 
och fastighetsförvaltningen kommer därför att genomföra röjning av 
parkeringsplatsen vid Killstad badplats under hösten/vintern 2013.  
 
När det gäller skyltning så är det Trafikverket som beslutar om vägvisning. Om 
Trafikverket godkänner ansökan så kommer skyltar att sättas upp snarast efter att 
åtgärden godkänts.  
 
 
Hans Wennerholm Christina Hägglund 
teknik- och fastighetsdirektör enhetschef 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Mats Bergman 
Klara Jarstad, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Christina Hägglund, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen 


