15-2016
Skyltning och öppna grindar
Hej! Min första fråga är varför de som plogar och saltar gångbannor inte stänger grindar efter sig.
Som cyklist är det tillåtet att cykla vilken sida av ö-v Storgatan när går är man inte bered på att det kommer
någon från fel hål samtidigt att det är dåligt skyltat, det fattas skyltar eller så är dom felvända. Det behövs
bättre skyltning för lastbilar till Volvo Wugang Shiloh för det är varje dag som de är och kör i centrum senast
idag var det minst 2 som körde och letade.

Svar:
Det är så att vi prioriterar att det går så snabbt som möjligt att få gång/cykel banorna snö och isfria. Det är
inget litet antal som i så fall skall öppnas och låsas vid varje tillfälle.
Vi anser inte att det är tillåtet att cykla hur som helst på Storgatan .På en gata som har cykelbanor på båda
sidor, cyklar man på höger sida.
Du får gärna ge exempel på var du anser att det fattas skyltar. Det händer ofta vid ombyggnader o dylikt att
man tar ner skyltar och sedan glömmer att sätta upp dem igen tyvärr.
Vad gäller Volvo, Wugang och Shilo så är det de själva som ansöker om skyltningen längs riksväg 15 hos
Trafikverket. Kommunen kan inte utföra skyltning på statliga vägar. Dessutom har dom nog fått den skyltning
från Trafikverket

Kompletterande från frågeställaren:

Hej! Om man kör östra Storgatan från maxi rondellen finns det inga skyltar från Nedre Brogatan
trafikljuset till Volvo trafikljus . Vid Volvo är skyltarna vridna så att man ser baksidan av dem, vid
rondellen Bredgatan östra Storgatan lämna företräde vriden helt om, trafikdelare
efter Vilboksvägen vridna skylt för övergångsställe på Vilboksvägen skylt saknas sidan mot
västralid. Vid rondellen där Jägaregatan slutar och Vilboksvägen går in saknas skyltar vad vägarna
heter på andra sidan där Vilboksvägen kommer ut är skylten vriden även skylten in till Ingenjörsgatan
från Västra Storgatan är skylt vriden. Varför har ni 2 olika sorters skyltar det finns en med ett streck
emellan cyklist och gående och en utan streck och det är på samma väg ö-v Storgatan? Vid
övergångsstället på Östra Ringvägen vid Maxi händer att bilar kör in på gc-vägen och det ofta tillbud
där med cyklister går det att göra det säkrare än det är nu. Snöröjarna gör ett bra jobb för det mesta
är det röjt när det snöat på och halkbekämpat.

Kompletterande svar:
Tala om hemmablind. Jag kör där säkert många gånger i veckan och har inte tänkt på detta. Jag ska
be killarna på kraftbolaget att kolla detta så att skyltarna vänds rätt.

En gc-tavla med ett streck i mitten betyder egentligen att det ska skiljas på gående och cyklister detta
kan göras med tex en vit målad linje eller olika beläggningar tex asfalt för cyklar och betong för
gående.Man har dock börjat använda gc-tavlor utan streck mer och mer finns inget lagkrav som säger
att det skall vara så eller så

