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Utkom från trycket 
den 30 oktober 2009  

 
Emmaboda kommun 
 
Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-9902-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:09 skall upphöra att gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning        Högsta tillåtna hastighet km/tim= 
                                                                                                               H t h 
 
120 Lindås       290 m öster Norra Lindåsgatan/Södra Lindåsgatan         70 
                         - 75 m öster Verktygsvägen 
 
Västerviks kommun 
 
Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-8257-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:19 samtidigt skall upphöra att gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                    H t h 
 
213 Lofta        100 m väster väg 867 – 100 m öster väg 868                    70 
 
Kalmar kommun 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § 
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                    H t h 
 
520 tpl            330 m väster cirkulationsplats i trafikplats Ljungby-        70 
Ljungbyholm  holm - cirkulationsplatsen 
 



  
     

Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-9429-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:12 samtidigt skall upphöra att gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                    H t h 
 
520 tpl            330 m väster cirkulationsplats i trafikplats Ljungby-        70 
Ljungbyholm  holm – 100 m väster cirkulationsplatsen 
 
520 tpl            100 m väster cirkulationsplats i trafikplats Ljungby-        50 
Ljungbyholm  holm – cirkulationsplatsen 
 
520 Påryd       300 m väster väg 507 – 170 m väster väg 507 för             70 
                       östergående trafik 
 
520 Påryd       200 m öster Fagervägen – Påryds östra tätortsgräns          50 
 
520 Påryd       170 m väster väg 507 – Påryds västra tätortsgräns            50 
 
520 Tvärskog  550 m väster väg 558/561 – 200 m väster väg 558/561    70 
 
520 Tvärskog  250 m öster väg 558/561 – 350 m öster väg 558/561        70 
                        för västergående trafik 
 
520 Tvärskog  340 m öster väg 558/561 – 250 m öster väg 558/561        70 
                        för västergående trafik 
 
Emmaboda kommun 
 
Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-9902-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:09 samtidigt skall upphöra att gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                    H t h 
 
520                  220 m öster väg 28 – 100 m öster väg 28 för                     70 
Vissefjärda      västergående trafik 
 
Mönsterås kommun 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § 
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande. 
 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                    H t h 
 
628 Tålebo      2.250 m nordost väg 34 Blomstermåla – 2.950 m              60 
                        nordost väg 34 
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  sid 3 (4) 

Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-9427-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:13 samtidigt skall upphöra att gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                    H t h 
 
641                  380 m öster väg till Fliseryds gård – 300 m väster             70 
Bankeberg       samma väg                                
 
641 Grimhult   800 m väster enskild väg 18945 till Grimhults by -          70 
                         650 m väster samma väg 
 
641 Grimhult   150 m öster enskild väg 18945 till Grimhults by –           70 
                         250 m öster samma väg   
 
Hultsfreds kommun 
 
Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-8971-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:10 samtidigt skall upphöra att gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                    H t h 
 
681                  220 m norr väg till Järeda kyrka – Järnforsens                  50 
Järnforsen       södra tätortsgräns 
 
 
Mörbylånga kommun 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § 
första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                    H t h 
 
927 Eketorp    100 m väster enskild väg till Eketorps borg – 150              60 
                        m öster samma väg 
 
930 Solberga   500 m väster enskild väg 19026 till Träby -                       60 
                        150 m öster samma väg  
 
931                  1.400 m söder väg 932 – 2.000 m söder väg 932                60 
Hammarby 
 
Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-10077-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:14 samtidigt skall upphöra att gälla. 
 
 
 



  
     

Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                    H t h 
 
927 Eketorp    400 m väster väg 925 – 1350 m väster väg 925                 70 
 
930 Solberga  500 m väster enskild väg 19026 till Träby -                       70 
                       150 m öster samma väg 
 
931                 2.250 m söder väg 932 – 1.600 m söder väg 932                70 
Hammarby 
 
Föreskrifterna träder i kraft den 17 november 2009. 
 
 
 
SVEN LINDGREN 
 
 
                                                          Håkan Hadevik 
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