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Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra 
stycket 15 och 3 § första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande. 
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Utkom från trycket 
den 30 oktober 2009 

 
Kalmar kommun 
 
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 skall upphöra att gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning        Högsta tillåtna hastighet km/tim= 
                                                                                                               H t h 
 
573                 80 m norr enskild väg till Slät/Svänebo – 200 m                70 
Trekanten       norr samma väg för södergående trafik 
 
Nybro kommun 
 
Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-9428-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:15 samtidigt skall upphöra att gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                   H t h  
 
573 Krist-       125 m söder enskild väg 18725 till Kopparbo -                70 
vallabrunn       Kristvallabrunns södra tätortsgräns 
 
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  
 
574 Skårebo    300 m söder väg 573 – 150 m norr väg 573                      60 
 



  
     

Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-9428-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:15 samtidigt skall upphöra att gälla. 
 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                   H t h  
 
574 Nybro       250 m norr väg 31 – Nybros östra tätortsgräns för           70 
                        södergående trafik 
 
574 Skårebo    300 m söder väg 573 – 150 m norr väg 573                      70 
 
Vimmerby kommun 
 
Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-8258-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:18 samtidigt skall upphöra att gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                   H t h  
 
826                  250 m norr Astrid Lindgrens gata – 100 m norr                70 
Vimmerby       Astrid Lindgrens gata för södergående trafik 
 
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  
 
888 Ukna         280 m söder väg 882/907 – 180 m söder väg                    70 
                         882/907 för norrgående trafik 
 
888 Ukna         250 m norr väg 882/907 – 150 m norr väg 882/907          70 
                         för södergående trafik 
 
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  
 
943 Lilla Frö   850 m norr väg 948 – 1.450 m norr väg 948                      60      
 
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. 
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Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                   H t h  
 
943 Kulltorp  830 m norr väg 136.01 – 450 m söder enskild väg             70 
                       till Gynge 
 
943 Lilla Frö  725 m norr väg 948 – 1.450 m söder väg 948                    70 
 
Nybro kommun 
 
Länsstyrelsen beslutar att följande lokala trafikföreskrifter i Länsstyrelsens 
beslut den 18 mars 2009 (dnr. 258-9428-08) och samma föreskrifter i Kalmar 
läns författningssamling 08FS 2009:15 samtidigt skall upphöra att gälla. 
 
Väg nr Ort     Sträcka/avgränsning                                                   H t h  
 
1021                Orrefors norra tätortsgräns – 300 m norr Edward              70 
Orrefors          Halds väg 
 
Föreskrifterna träder i kraft den 8 december 2009. 
 
 
 
 
SVEN LINDGREN 
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