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Svar pa skrivelse 
Detta ar ett svar pa den skrivelse ni har staUt till kommunens Landsbygdsrad, daterat 
2017-07-27. , : ^ - i : . 

Tack for er skrivelse. Den har behandlats pa landsbygdsradets mote 2017-08-16. I den 
man fragan har ett enkelt svar ges denna i sammanstaUningen nedan. Fragan om 
utegym, cykelvag till Eklangen samt om Arias tiUvaxt kraver en djupare beredning for 
att ett svar ska kunna ges. Landsbygdsradet ber darfor att fa aterkomma i dessa fragor 
senare under hosten. 

Hastighetsbegransning 
Kommunens stadsbyggnadsforvaltning har, med anledning av Byaradets tidigare 
skrivelse, stallt en formell fraga till Trafikverket om att sanka hastighetsbegransningen 
till 40 km i timmen igenom Aria tatort. Trafikverket sa da nej till en sadan forandring. 

Nar det galler sankt hastighetsbegransning pa enskilda vagar ber vi er att ta kontakt 
med trafikingenjor Kent Andersson, kent.andersson5@eskilstuna.se telefon for 
fortsatt dialog. 

Ny gang- och cykelvag altemativt ny vag 
Det ar inte aktuellt att bygga nagon ny vag som matar till Vastra gatan. 

Nar det galler ert onskemal om gang- och cykelbana meUan Tegelbovagen och Vastra 
gatan tolkar vi det som att ni menar att den bor ga langs med Rinkestavagen. 
Da Rinkestavagen ar en statUg vag, ar detta en atgard som finansieras via den regionala 
transportplanen, dar det bland annat finns en pott for mindre atgarder. I 
genomforandet av planen lyfter kommunen prioriterade brister langs det statHga 
vagnatet. Vi noterar er patalade brist infor kommande prioriteringar. 

Mer information om den regionala transportplanen process fibnns har. 
http:/ / region.sormland.se/socrmlandsstrategin-2()20/maal-2-
infmstruktur/infrastrukturplanering/regional-plan-foer-transportinfrastruktur-i-
socrmland/ 

Aflabadet 
Enligt kommunens rutiner ska avtal finnas och ersattning utga for skotseln av 
Arlabadet, och det maste ha bUvit nagot fel. Kontakta Tony Kail, pa Kultur och 
fritidsforv^altningen for att ratta till detta. Han nas pa telefon 016-710 32 86, eller e-
post tony.kall@eskilstuna.se. 
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Rastplats Aria 
Rastplatsen kommer, vad vi kan se, anlaggas pa kommunal mark. Darmed kravs ett 
nyttjanderattsavtal med kommunen. Vanligen kontakta Marcus Wahlstrom 
Exploateringsingenjor pa kommunledningskontoret pa telefon 016-710 78 36 eller e-
post marcus.wahlstrom(^eskilstuna.se. 

Ungdomsatbete 
Det finns Ute oHka mojUgheter till ungdomspraktik. Carina Nimborg, teamledare pa 
Arbetsmarkands och vuxenutbildningsforvaltningen kan hjalpa er att undersoka om 
nagon av dem ar lampHg for er. Ni nar Carina pa telefon 016-7104213. 

Motesplats Aria 
Orsaken till att Aria inte omnamnd i Utredningen Ktdtur- och fritidsndmndens motesplatser och 
biblioteksfilialer ar att avgransningarna for uppdraget var sadana att endast befintHga 
biblioteksfilialer och motesplatser undersoktes. Utredningen berorde alltsa inte behov 
av nya motesplatser. 

Mil)o och samhaUsbyggnadsdirektor 
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