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Yttrande avseende "Cykelinfrastruktur i Västmanland regional cykelstrategi på kort och lång sikt"
Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram ett förslag till regional
cykelstrategi. Arboga kommun har beretts möjlighet att inkomma med
synpunkter. Förslaget är framtaget i samverkan mellan Länsstyrelsen,
Trafikverket och Regionala kollektivtrafikmyndigheten efter dialog m ed
länets kommuner. strategin ska utgöra en inriktning och vägledning för
hur berörda aktörer ska kunna arbeta för en utveckling av
cykelinfrastrukturen i länet. Synpunkter på förslaget ska lämnas till
Länsstyrelsen senast den 21 november.
Planeringschefen redovisar upprättad tjänsteskrivelse till yttrande
avseende "Cykelinfrastruktur i Västmanland- regional cykelstrategi på
kort och lång sikt".
Arboga kommun ser positivt på en regional strategi för
cykelinfrastrukturen. Det aktuella förslaget beha ndlar dock problematiken
på ett väldigt övergripande plan och ger inte några konkreta exempel på
hur olika åtgärder skulle kunna hanteras i praktiken. Överlag behöver
dokumentet ytterligare korrektur gällande både rättstavning,
meningsbyggnader och rubriknivåer.
Sammanfattningsvis upplevs förslaget som ett utkast som skulle behövts
genomarbetats ytterligare innan det sänts ut till kommunerna som en
samrådshandling.

Tekniska nämnden arbetsutskotts beslut

Upprättad tjänsteskrivelse antas som yttrande avseende
"Cykelinfrastruktur i Västmanland - regional cykelstrategi på kort och
lång sikt".
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Skickas till:
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Tekniska nämnden för kännedom
Plan- och trafikavdelningen
Akten
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