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Blekinge läns författningssamling 
 
Länsstyrelsen 

 
 
 
 
 
 
 10 FS 2002:11 
  
Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter 
med anledning av Asarums Motorsällskaps rallytävling 
(Karlshamns special) 
 
beslutad den 8 april  2002. 
 

Utkom från trycket 
den 11 april 2002 

Länsstyrelsen  meddelar enligt 3 kap 64 § trafikförordningen tillstånd till 
tävling på väg. 
 
Datum och tid: Lördagen den 13 april 2002 

 kl 10.00 – 20.00. 
 

Arrangör:                      Asarums Motorsällskap. 
 

Tävlingsledare:                   Bengt Karlsson 
 Horsarydsvägen 134-18 
 374 93  KARLSHAMN 
 tel bost 0454-18607 
 

Tävlingsform: Minirally. 
 

Högsta antal                       ca 150 st bilar. 
tävlingsfordon: 

 
Start- och målplats:            Tostarps Bygdegård. 

 
Tävlingssträcka:                 Se bilagd karta. Av denna framgår  

 de vägar som berörs av tävlingen 
 inom Blekinge län. 
 

Lokala trafikföreskrifter 
 

Med stöd av 10 kap 1 § 5, 8, 11 och 12 trafikförordningen meddelar 
länsstyrelsen följande lokala trafikföreskrifter för tävlingen. 
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Fordon får inte föras på nedanstående vägar under tid som anges för varje 
specialsträcka 

 
SS 1 
Från länsväg 631 Bökemåla  -  K 137 – till länsväg 628 vid Hjärtsjömåla. 
Tid: 2002-04-13 kl 10.00 – 18.00. 

 
SS 2 
Från länsväg 601 Ringarum – K 362 – K 361 – till länsväg 601 Jössatorpet. 
Tid: 2002-04-13 kl 11.00 – 19.00. 

 
SS 3 
Från länsväg 601 Nils Peters torp – K 415 – till länsväg 603 N Hoka Gård. 
Tid: 2002-04-13 kl 11.00 – 19.00. 

 
SS 4 
Från väg 282 S Älmta – K 404 – till riksväg 29 vid Skärhallajämn. 
Tid: 2002-04-13 kl 11.30 – 19.30. 

 
SS 5 
Från länsväg 628 Ljungsjömåla – K 418 – till riksväg 29 Ire. 
Tid: 2002-04-13 kl 11.30 – 19.30. 

 
Förbudet gäller ej fordon som förs av tävlande, funktionärer eller fordon som 
med sträckchefens medgivande fått tillstånd att framföras på specialsträcka 
vid in- eller utpassering. 

 
Förbud att stanna fordon 

 
På samtliga anslutande vägar till specialsträckan inom ett område av 200 
meter på vägarnas båda sidor från korsningen med väg som är specialsträcka. 
Tid enligt ovan angivna för de olika specialsträckorna. 

 
Stopplikt 

 
Vid samtliga utfarter från väg där förbud mot trafik med fordon gäller 
till annan väg skall förare av fordon stanna och iakttaga väjningsplikt mot 
fordon på annan väg.  
Tid enligt ovan angivna för de olika specialsträckorna. 
 
Övrigt 

 
Transportsträckan på väg K 282 mellan riksväg 29 och S Älmtamåla förbud 
mot fordonstrafik, undantag för deltagare i rallytävlingen och boende utmed 
vägsträckan samt begränsad hastighet till 50 km/tim 
Tid: 2002-04-13 kl 11.30 – 19.30. 
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Vidare föreskrivs att färdhastigheten skall vara begränsad till  
50 km/tim på riksväg 29 mellan länsväg 601 mot Ringamåla och 
länsväg 628 mot Bälganet samt förbud att stanna fordon. 
Tid: 2002-04-13 kl 12.00 – 18.00. 
 
BENGT ALMQVIST 
                                       Britt-Marie Andersson 
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