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lVledborgarförslag - belysning på gång- oe h cykelväg
nnellan Mård- och VesselstiEen

Tekniska kontoret har fätt i uppdrag attfitra sig över ett medborgarfürslag från
Väinö Rajala med forslagpâ att kommunen sätter upp beiSrsning på gång- och
cykelvägen mellan Mård- och Vesselstigen.

Tekniska kontoret har tidigare utrett frägan och funnit att marken mellan Mård-
och Vesselstigen är välanvänd som gångstråk samt att ciet är lämpligt att belSzsa

området kväl1stid. Kostnaden ftir åtgärderna beräknades tiLl ca 40 tkr.

Belysningsåtgärderna i gångstråket har varit planlagda ait utfloras under 2Aß.
Kostnadernafür ätgärderna bedöms som rimliga och täcks av den normala
budgeten.
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Mer informal¡on finns på Köpings kommuns webbplats

Person

F ikorthet

och motivera ditt

publiceras inte.

Jag godkänner att mitt för- och eftemamn publiceras på
KÖpings kommuns hemsida

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera fÖrslaget påtommunens.hemsida, www.kopinq.se. Vi

ber dig OarfOr-gãOfãnna om vi får fublicera ditt för- och eftemamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
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Û Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida
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Postadress
KÖpings kommun
731 85 Köping

Besöks€dress
Rådhuset
Stora Torget

Têlefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankg¡ro

www.koping.se - 991-12'15
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Namninsamling för en trygg och säker gångväg &*rtrlp/^)
esse S gen me an

fínns en gångväg som saknar belysning. Andra motsvarande gångvägar i

området har belysning, men inte denna. I området har flera inbrott skett

senaste året genom att tjuvarna tagit sig in via baksidan. Gångvägen används

också av många människor, särskilt hundägare. Vi som undertecknar detta vill

att kommunen sätter dit gatlampor.

íà

e an gen or rus anen oc rna n

C

2016 -0[- 0 5

ADRESS

(/þ\)
r/)
L>

t

1

¿

L'kt (

"/*/.
J

er'î

&níruo vltø.tt u f
V v

Vesst¿sh 6+¡

.-'J-

l/esslesËnp¡tz f
LtA

ß g,ú

I

'\) 
^

ú,\ t

êt' î

\/tq l"

Ves>\ ú: \r

srì e-,1r.- I I

t
oi

//JA

J

_1

NAMN

(

(

Dnr D¡:lanb



Namninsamling för en trygg o h S ker ngvac ä o
È,

ütJ
Me anM stigen oc Vesse stigen me an arteret B s nen rna n

finns en gångväg som saknar belysning. Andra motsvarande gångvägar i

området har belysning, men inte denna. I området har flera inbrott skett
senaste året genom att tjuvarna tagit sig in via baksidan. Gångvägen används

också av många människor, särskilt hundägare. Vi som undertecknar detta vill

att kommunen sätter dit gatlampor.
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lVïedborgarförslag - belysning piå cykeåväüar i området
knãng Amelie Berglunds väg

Tekniska kontoret har fått i uppdrag attyltra sig över ett medborgarfürslag från
Linus Hirvelä med florslagpä attkommunen sätter upp beiysning på cykel''ràgarna
in till området kring Amelie Berglunds väg.

Gc-vägen mellan Brunnsvägen och vändplatsen i slutet av Ringensons väg äir

byggd med belysning. De anslutande gc-vägama till Aineiie Berglunds vàgär
byggdautan belysning. För att ge de anslutande gc-väga;:na belysning krävs att

två belysningsstolpar sätts på plats. Kostnaden flor detta bsräknas till ca 15 tkr.

Tekniska kontoret har redan planer pã att asfaitera de aktuella gc-vägamaunder
2}fl ochnormalt brukar vi se över beiysningen längs gc-rzägarna innan vi
asfalterar. Belysningsàtgäróema är redan planlagda ait uiiöras innan asfaiteringen
Kostnadernafür ångärderna bedöms som rimliga och täcks av den normala
bu,dgeten.
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Christer Nordling
Teknisk chef

Sverker Lindberg
Gatu- och parkchef
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Pdrsonuppgifter som làmnas ¡ samband med ansokan bêhandlas i enlighet med Personuppg¡flslagen (PuL).
Mer informâl¡on finns på Köp¡ngs kommuns webbp¡ats M.koping.se/persônuppg¡ttslagen.

Personu ifter

I{irvelä Linus

¡korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se. Vi
ber dig därfÖr godkånna om vi får publicera ditt fÖr- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifter
publiceras inte.

Kommunfullmåktige
731 85 Köping
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Sätta upp belysning vid cykelvägarna in till området.

Sätta upp belysning vid cykelvägarna (2 vägar) in till ornrådet. Som det är' idag är det väldigt mörkt och

man ser knappt någonting när man gårlcyklar där. Risk ftir olyckor m.m ¡rär det är så pass mörkt!

$ Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

I Jag godkånner ¡nte att fÖr- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köpings kommun
731 85 KÖping

Besóksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon Fâx Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings. kommun@koping,se

Org.nr
212000-21140221-25000 0221-251 31
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AVSEEN DE AWAL KOLTE KTIWRAFI K I VRSTURNUru OS ¡.Nru

Bakgrund
Riksdagen biföll den 19 oktober propositione n 2OL5/16:176 Ändrat regionalt
utvecklingsansvar ivissa län. Därmed beslutades att Landstinget Västmanland från
och med den 1 januari 2Ot7 tar över det regionala utvecklingsansvaret från
länsstyrelsen och bildar det som i dagligt tal kallas regionkommun. Även landstinget
omfattas därmed av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och kommer
att ansvara för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt
för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Tolkning av awal
Ändringen har aktualiserat en tolkning av parterna avseende punkten 6.1 ovan

nämnt avtal. Parterna i avtalet är å ena sidan landstinget och å andra sidan samtliga

kommuner i Västmanlands län.

Denna punkt lyder enligt följande;

6.1 Avtal gällerfrån och med den I januari 2012 och darefter tillsvidare med l8
månaders uppsägningstid. Om regionkommun bildas gdller inte ovan ncimnda

uppscigningstid utan Avtalet upphör då utanföregående uppsögning den dag då

r e gi onkommunen b il dat s.

Parterna är ense om föliande.
Samtliga parter är ense om att befintligt Avtal om Kollektivtrafik i Västmanlands län

förlängs med sex månader, med möjlighet till förlängning med ytterligare tid om

samtliga parter så medger. Vidare är parterna överens om att framtagande av nytt
avtal ska ske inom den strategiska regionala beredningen där representanter från alla

kommuner och region ingår. Parterna är samstämmiga om att den gemensamma

strävan ska vara att uppnå en överenskommelse senast den 30 juni 20L7.

Samtligaparterärenseomvadsomangesunderrubriken@
föliande vilket härmed bekräftas genom företrädarens för respektive part underskrift
nedan.

Bilaga: Aktuellt avtal daterat 19 december 2OIL
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Arboga den

För Arboga kommun

Hallstahammar den

För Hallstahammars kommun

Köping den

För Köpings kommun

Norberg den

För Norbergs kommun

Skinnskatteberg den

För Skinnskattebergs kommun

Västerås den

För Fagersta kommun

Kungsör den

Fagersta den

För Kungsörs kommun

Västerås den

För Landstinget Västmanland

Sala den

För Sala kommun

Surahammar den

För Surahammars kommun

För Västerås kommun


