Kalmar läns författningssamling
Länsstyrelsen

08FS 2009:36

Länsstyrelsens i Kalmar län tillfälliga lokala
trafikföreskrifter i Hultsfreds kommun

Utkom från trycket
den 29 maj 2009

beslutade den 25 maj 2009 (dnr. 258-4358-09)

Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 15
och 3 § första stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande.
Med begränsning till lägre hastighet än som följer av Vägverkets föreskrifter om högsta
tillåtna hastighet på väg 23 i Kalmar län (2007:592) får fordon på väg 23/34 i Hultsfred
inte föras med högre hastighet enligt följande.

Vägsträcka mellan

och

km/tim

270 m söder väg 697
80 m söder väg 697
40 norr väg 697

80 söder väg 697
40 norr väg 697
270 m söder Hagadalsgatan/enskild väg 18839
220 m söder N. Oskarsgatan
140 m söder väg 129
120 m norr väg 129
100 m norr väg 711
100 m norr väg 711
120 m norr väg 129
140 m söder väg 129
220 m söder N.Oskarsgatan
270 m norr Hagadalsgatan/enskild väg 18839
40 norr väg 697

70 för norrgående trafik
50 för norrgående trafik
70 för norrgående trafik

270 m norr Hagadalsgatan/
enskild väg 18839
220 m söder N.Oskarsgatan
140 m söder väg 129
120 m norr väg 129
300 m norr väg 711
100 m norr väg 711
120 m norr väg 129
140 m söder väg 129
220 m söder N.Oskarsgatan
270 m söder Hagadalsgatan/
enskild väg 18839
40 m norr väg 697

80 m söder väg 697

70 för norrgående trafik
50 för norrgående trafik
30 för norrgående trafik
50 för norrgående trafik
70 för södergående trafik
50 för södergående trafik
30 för södergående trafik
50 för södergående trafik
70 för södergående trafik
70 för södergående trafik
50 för södergående trafik

Med begränsning till lägre hastighet än som följer av bestämmelserna om hastighet i 3
kap. 17 § tredje stycket trafikförordningen får fordon på väg 129 i Hultsfred inte föras
med högre hastighet enligt följande.

Högskolans tryckeri, Kalmar

ISSN 0347-156X

Vägsträcka mellan

och

km/tim

360 m väster väg 23/34
160 m väster väg 23/34

160 m väster väg 23/34
väg 23/34

50 för östergående trafik
30

Föreskrifterna om hastighetsbegränsning på väg 23/34 och väg 129 gäller under tiden 200907-17 kl. 18.00 - -2009-07-19 kl. 18.00
På väg 699 (Basebosvägen) i Hultsfreds tätort mellan bro över Silverån och enskild väg
till Järnudda, H 18951, gäller förbud mot trafik med motordrivet fordon.
Trafiken hänvisas till enskilda vägen H 18753, Ormestorp – Fallhult.
Förbudet gäller inte behörig trafik såsom utrycknings- leverans- och handikappfordon,
taxi samt fordon tillhörande arrangörer, artister och marknadens köpmän jämte
personer boende i området.
Förbudet på väg 699 gäller under tiden 2009-07-02 kl. 18.00 -- 2009-07-21 kl. 08.00
och 2009-08-29 kl. 07.00 -- 2009-08-30 kl. 06.00.
På väg 697 i Hultsfred mellan väg 711 och bro över Silverån gäller förbud mot trafik
med motordrivet fordon.
Gäller ej trafik till Klosters Gård och behörig trafik.
Förbudet på väg 697 gäller under tiden 2009-07-17 kl. 18.00 -- 2009-07-19 kl. 18.00.
Genom dessa föreskrifter upphör delvis Länsstyrelsens i Kalmar län föreskrifter 200903-18 (dnr 258-8971-08) om hastighetsbegränsning på väg 23/34 och på väg 129 i
Hultsfred och samma föreskrifter i Kalmar läns författningssamling 08FS 2009:10
under ovannämnda tidsperiod.
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