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Dnr KS 2017/16 

§ 101 Svar på Medborgarförslag om rondell på 
Dalavägen vid korsningen Dalavägen-Monica 
Zetterlunds väg – Petter Fridmans väg 
  

Hej Dick! 

  

Vi vill börja med att tacka för ditt ambitiösa förslag! Vi är medvetna om att det 
vid vissa tider på dagen är en hårt belastad sträcka till stor del på grund av att 
många ska ner till skolan för bland annat hämtning och lämning. Dessvärre kan vi 
på Hagfors kommun inte ge dig något besked om huruvida det är möjligt att vidta 
de åtgärder med en cirkulationsplats som du föreslår då det är Trafikverket som är 
huvudman för Dalavägen och också den myndighet som beslutar om 
trafiksäkerhetsåtgärder på just den berörda sträckan.  

  

Vi anser dock att du belyser ett väsentligt problem och kommer med anledning av 
ditt medborgarförslag att göra en översyn över trafikflödena till och från skolan 
och utifrån det se om det från vårt håll finns sakliga skäl till att se över om det 
finns något vi kan göra för att avlasta korsningen, till exempel genom att hänvisa 
till andra entréer eller angöra av- och påstigningszoner inom andra delar av 
skolområdet.  

Vi kommer också att vidarebefordra dina synpunkter till Trafikverket. 

  

Har du några frågor eller funderingar kring hur vi arbetar eller vad som händer i 
frågan är du välkommen att kontakta vår GVA-chef Pär Berglund för mer 
information.  

Handlingar i ärendet 
  
Dick Larssons medborgarförslag 2017-10-11. 
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-07 

Förslag till beslut 
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Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 
  
larssonfrank@hotmail.com 
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