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18. a. Medborgarförslag om en barriär vid parkeringen
vid Fiskaretorget för att förhindra att bilar rullar ner i
hamnbassängen
Dnr 2016/119-109
16 mars 2016 inkom ett medborgarförslag om en barriär vid parkeringen
vid Fiskaretorget för att förhindra att bilar rullar ner i hamnbassängen.
Kommunfullmäktiges presidium har berett förslaget 12 april 2016.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige
besluta
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beslut och besvarande.

Handlingar i ärendet:
Medborgarförslag 16 mars 2016
Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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<toro@ltelia.com>
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"Västerviks kommnn" <vasterviks.kommnn@vastervik.se>; <info@smalsparet.se>; <tipsa@vt.se>
medborgatförslag

Hej. Nu har tyvärr ater en bi! runt ner i hamnbassängen; dessbättre utan personskador.
Kommunen kan säkert för en billig penning köpa in några slipers från smalspårsföreningen
och bygga en liten barriär utefter parkeringen vid Grönsakstorget.
Hoppas att detta medborgarförslag kan realiseras snabbt, till skillnad från den långdragna
byråkrati som kännetecknat handläggningen av övriga medborgarförslag som lämnas in.
(För kännedom även till Smalspårsföreningen och Västerviks-tidningen)
Hälsningar / Tommy Rosenlind
Norra Bangatan 10 C 593 31 Västervik

~~
Tommy Rosenlind
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Under årets tre första
månader har två bilar rullat ner i hamnbassängen vid
Fiskaretorget. I både fallen har det varit fråga om olyckshändelser.
tur1igt nog utan personskador. Men händelserna har orsakat stort
pådrag - och räddningstjänsten tycker aU kommunen borde göra
något för aU förebygga framtida olyckor på platsen.
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- Vi har bollat vidare frågan till kommunen . Man behöver få till
någon skyddsbarriär så att det inte händer igen. Kanske man kan
höja trottoarkanten, eller sätta något emellan, säger Jakob
Dahlqvist, som var räddningschef i beredskap under måndagen.
Orsaken till incidenterna brukar vara att bilister har glömt att dra åt
handbromsen eller lägga i en växel. Är det sedan lite lutning vid
parkeringen kan bilen lätt börja rulla - och i det här fallet ligger
parkeringen precis intill vattnet.
Räddningstjänstens första uppgift vid den här typen av larm är att
se till att ingen person befinner sig i bilen .
- Här ser man nyttan med att vi har dykarl'! på räddningstjänsten i
Västervik. Det är inte alla räddningsljänster som har det, säger
Jakob Dahlqvist.
Notan för räddningsinsats och bärgning hamnar på bilistens
försäkringsbolag, om hen har en försäkring .
Generellt sett är det ganska ovanligt att bilar rullar i vattnet. I
Västerviks kommun har det skett tre gånger det senaste året.
Oftast händer det när båtar ska sjösättas.
- Det kan gå väldigt fort.
Det är fler än räddningsljänsten som tycker att kommunen borde
agera vid Fiskaretorget. I eti medborgarförslag, som skickats in till
Västerviks kommun, föreslår en privatperson att kommunen ska
köpa in slipers från smalspårsf6reningen och bygga en liten
barriär utefter parkeringen vid Grönsakstorgel. "Hoppas att detta
medborgarförslag kan realiseras snabbt", skriver förslagsställaren .

CarolIne Petersson
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