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Motion till Mullsjö kommunfirllnäl*ige
Skyltnins Yid trafikhinder

På ett antal stälen i Mullsjö tiitort finns så kallade "avsmalningar" d.v.s. trafikhinder ftir att
dåinopa hastigheten dåir endast en bil i taget kan passera. Exempelvis på Havstenshultsvägen
vid MSOK ddr dubbelsidig avsmalning anvåinds vilket innebåir att våigen smalnar av fran båda
sidor. Htu finns s§ltar uppsattå som tydligt visar vem som ska lämna ftretäde.
På andra stiilleotillämpas ensidig aysmaldng, vilket irnebåir a* hindret iirpå ena sidaa av
vägbanan. Vid möte är det da enligt fiafikreglerna den bilen som har hindret på sin sida som
skall stanna och bilar franandra köiriktningen kan passera utån stopp. Ett sådant exempel iir
Skaraborgsgatan vid ICA. Trots att bilar från ena hållet egentligen har frrekäde så kan det vara
svårt att urskilja detia då det vintertid kan ligga mycket snö vid sidan av vitgen ocb det
dessutom saknas skyltning.

Åven andra avsmalningar saknar skyltar. Det gällert.ex., Bosebyleden och Torestorpsleden vid
den nya fiirskolan. Det händer ofta atttvå bilar fran olika körriktningar möts hiir och antingen
kör samtidigt in i hindret vilket medftir att den ena bilisten ffir backa, eller så står båda bilaraa
still eftersom fiirarna inte kan avgöravem som skaköra ftirst. Detta orsakar såklart ffirvirring,
viss irritation och bidrartill ökade utsläpp datrafiken inte flyterpå som den ska.

ar frindret dessutom i en backe, vilket ovan nämoda avsmalningar iir, brukar det vara enklast
attlätabilar nerifran köra ftirst eftersom vinterviiglag kan göra att dessa annars ffu svårt att
komma i väg igen efter stopp.
Det håir problemet löses väldigt enkelt genom att s§ltar sätts upp som visar vem som ska
lämna fiiretriide.

Sverigedemol«aterna ftireslår därftir;
Att avsmalningar och trafikhinder i kommunen märks upp med s§lt om vem som ska
lämna fiircträde så att ingen fdrvirring kring detta uppstår.

Angelica Lundberg (SD)
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Väjningsplikt mot mötande trafik Mötande trafik har väjningsplikt
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