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Utkom från trycket
den 12 april 2007

Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med Högåsenrallyt den 5 maj
2007

Beslutade den 11 april 2007
(dnr. 258-04221-2007)
Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 10 kap 3 § första stycket 2
och 1 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) följande tillfälliga
lokala trafikföreskrifter i samband med Högåsenrallyt lördagen 5 maj 2007.

Förbud mot fordonstrafik
§1
På enskilda vägarna i Degerfors kommun, som är markerad som SS 1 på till
ansökan bifogad karta, får fordon inte föras av andra än tävlande och
funktionärer den 5 maj 2007 kl 08.00 – 15.00.
§2
På enskilda vägarna i Degerfors kommun, som är markerad som SS 2 och SS
4 på till ansökan bifogad karta, råder förbud mot fordonstrafik för andra än
tävlande och funktionärer den 5 maj 2007 kl 09.00 – 18.00.
§3
På enskilda vägarna i Degerfors kommun, som är markerad som SS 3 på till
ansökan bifogad karta, råder förbud mot fordonstrafik för andra än tävlande
och funktionärer den 5 maj 2007 kl 09.00 – 18.00.
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Förbud att stanna och parkera
§4
På väg 243 vid Lidetorp i Degerfors kommun mellan en punkt 300 meter norr
om den enskilda vägens anslutning och en punkt 300 meter söder om samma
korsning får inte motorfordon stannas den 5 maj 2007 kl 08.00 – 15.00.
(Målgång för SS 1)
§5
På väg 204 vid Skalltorp i Degerfors kommun mellan en punkt 300 meter
öster om anslutningen av den enskilda vägen mot Skäggebol och en punkt
400 meter väster om samma korsning får inte motorfordon stannas den 5 maj
2007 kl 09.00 – 18.00. (Starten för SS 2 och SS 4).
§6
På väg 205 vid Ölsboda i Degerfors kommun mellan en punkt 300 meter norr
om anslutningen av den enskilda vägen mot Skäggebol och en punkt 200
meter söder om korsningen med enskild väg till Viken får inte motorfordon
stannas den 5 maj 2007 kl 08.00 – 15.00. (Målgång för SS 2, SS 4 och SS 3).
Begränsning till lägre hastighet
§7
På väg 243 vid Lidetorp i Degerfors kommun mellan en punkt 350 meter norr
om den enskilda vägens anslutning och en punkt 350 meter söder om samma
korsning får fordon inte föras med högre hastighet än 70 km/tim den 5 maj
2007 kl 08.00 – 15.00. (Målgång för SS 1).
§8
På väg 205 vid Ölsboda i Degerfors kommun mellan en punkt 350 meter norr
om anslutningen av den enskilda vägen mot Skäggebol och en punkt 300
meter söder om korsningen med enskild väg till Viken får fordon inte föras
med högre hastighet än 70 km/tim den 5 maj 2007 kl 08.00 – 15.00. (Målgång
för SS 2, SS 4 och SS 3).

Anna Elvkul-Saarväli
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