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Utkom från trycket  
den 4 oktober 2006

Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala 
trafikföreskrifter i samband med Rejme Rallyt den 7 
oktober 2006 i Nora och Örebro kommun; 

beslutade den 3 oktober 2006 
(dnr 258-11422-2006) 

Länsstyrelsen i Örebro län föreskriver, med stöd av 10 kap 3 § första stycket 
2 och 1 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276), följande. 

Förbud mot trafik med fordon 

§ 1
På enskilda vägarna öster om Reimes Bils industriområde i Örebro kommun 
får fordon inte föras av andra än tävlande och funktionärer lördagen den
7 oktober 2006 klockan 08.00 – 17.00.

§ 2
På enskilda vägarna mellan Solbacken-Skofthyttan-Bånghagen i Nora 
kommun får fordon inte föras av andra än tävlande och funktionärer lördagen 
den 7 oktober 2006 klockan 08.00 – 20.00. 

§ 3
På enskilda vägarna mellan Nya Viker-Lärkmossön-Spjutvik i Nora kommun 
får fordon inte föras av andra än tävlande och funktionärer lördagen den 7 
oktober 2006 klockan 08.00 – 20.00. 

§ 4
På enskilda vägen (T318) mellan Västra Sund-Ormstenstorp-Ramshyttan-
Markamossen-Lockhyttan i Nora kommun får fordon inte föras av andra än 
tävlande och funktionärer den 7 oktober 2006 klockan 08.00 – 20.00.
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Förbud att stanna eller parkera fordon 

§ 5 
På väg 244 vid Västra Sund i Nora kommun får fordon inte stannas  
eller parkeras mellan en punkt 300 meter söder om och en punkt 300 meter 
norr om korsningen med enskilda vägen T 318 den 7 oktober klockan  
07:00-20.00.

§ 6
På väg 744 vid Lockhyttan i Nora kommun får fordon inte stannas  
eller parkeras mellan en punkt 200 meter söder om och en punkt 200 meter 
norr om korsningen med enskilda vägen T318 lördagen den 7 oktober klockan 
07.00-20.00.

§ 7 

På väg 763 vid Åshyttan i Nora kommun får fordon inte stannas eller parkeras 
mellan en punkt 350 meter nordväst om korsningen enskild väg till Solbacken 
och en punkt 200 meter sydost om samma korsning, lördagen den 7 oktober 
klockan 08.00-20.00. 

§ 8
På väg 767 vid Rävakullen vid Fåsjöns södra spets i Nora kommun får fordon 
inte stannas eller parkeras mellan en punkt 200 meter nordväst enskild väg till 
Bånghagen och en punkt 200 meter sydost om samma väg lördagen den 7 
oktober klockan 08.00-20.00.

Väjningsplikt eller stopplikt 

§ 9 
Förare av fordon på enskild vägen från Bånghagen som ämnar färdas in på 
väg 767, har väjningsplikt mot fordon på väg 767 vid Rävakullen inom Nora 
kommun, lördagen den 7 oktober klockan 08.00-20.00. 

Christina Hjulström 
Johan Strandberg 


