
 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott: 

Förslag till beslut:  

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta att anta följande förslag:   

- Införande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet 30 km/h på 
Tegelsmoravägen, mellan Dannemoravägen och Mossvägen.  

- Anläggande av farthinder där de gör mest nytta, till exempel där gång/cykel-
väg från stationen tar slut samt i närheten av idrottsplatsen. Figur 1 visar de 
platser som Utveckla ÖTV förespråkar men dialog med Samhällsbyggnad om 
var den slutgiltiga placeringen kommer att ske.  
 

- Införande av lokal trafikföreskrift för förbud mot trafik med fordon på 
Tegelsmoravägen, förbudet gäller genomfart till Idrottsplatsen 

 
- Införande av lokal trafikföreskrift för förbud att parkera på Gyllbyvägens norra 

riktning, från Parkvägen till Tegelsmoravägen. 
 

-  

 

Figur 1: Bild i syfte att illustrera förslagen. 

 



 

Bakgrund: 

Föreningen Utveckla Örbyhus Tobo Vendel arbetar bland annat med 
infrastrukturfrågor och har kontinuerligt fångat upp synpunkter om Tegelsmoravägen 
samt haft dialog med tjänstemän på Samhällsbyggnadsenheten. Med anledning av 
Samhällsbyggnadsenhetens förslag att anlägga trottoar på Idrottsvägen arrangerade 
föreningen den 6 juli 2017 ett öppet möte för att samtala med närboende och 
användare av vägen där cirka 20 personer deltog. Mötet gick igenom den långa 
kedjekamp som enskilda individer bedrivit i över 40 år och mötet kom fram till de 
önskade åtgärder som den här skrivelsen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besluta. De önskade åtgärderna bör bidra till att genomfartstrafiken på 
Tegelsmoravägen minskar och Gyllbyvägen istället blir genomfartsled, där vägen är 
bred och det redan finns trottoar. Önskade åtgärder bör öka trafiksäkerheten i hela 
området, därför omfattas även Tegelsmoravägen österut – där vägen saknar trottoar 
och det finns många villor med barnfamiljer boende samt nybyggt villaområde. 
Åtgärderna bör senare utvärderas.  

Den här skrivelsen skickas in med förhoppning om att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med förslagen. 
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