Örebro läns författningssamling
Länsstyrelsen
________________________________________________________________________________
18FS 2008:77
Utkom från trycket
den 30 september 2008

Länsstyrelsens i Örebro län tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med Segersjö Rallyt lördag
2008-11-01 i Örebro kommun;
beslutade den 25 september 2008
(dnr 258-17099-2008)
Länsstyrelsen i Örebro län föreskriver, med stöd av 10 kap 3 §
första stycket 2 trafikförordningen (1998:1276) följande.
Förbud mot trafik med fordon
§1
På enskilda vägarna vid Stora Mellösa mellan Åkerby-Valnäs-Ytterby-Usta
(väg T 370) inom Örebro kommun får fordon inte föras av andra än tävlande
och funktionärer lördag 2008-11-01 klockan 09.00 - 16:00
§2
På enskilda vägarna vid Vilhelmsberg mellan Kulan och Korsbacken
(väg T 253) inom Örebro kommun får fordon inte föras av andra än tävlande
och funktionärer lördag 2008-11-01 klockan 09.30 - 16.30.
§3
På enskilda vägarna vid Hampetorp mellan Galgbacken och Ruddammen
(väg T126) får fordon inte föras av andra än tävlande och funktionärer lördag
2008-11-01 klockan 10.00 - 17.00.
Begränsning till lägre hastighet
§4
På väg 667 vid gamla Odenmaskin i Odensbacken inom Örebro kommun
mellan en punkt 100 meter öster om väganslutningen till gamla Odenmaskin
och en punkt 150 meter väster om samma punkt får motorfordon inte föras
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med högre hastighet än 50 kilometer i timmen lördag 2008-11-01 ,
kl. 06.00 -17.00.
§5
På väg 207 vid Usta i Örebro kommun mellan en punkt 200 meter söder om
anslutningen av den enskild väg 370, och en punkt 200 meter norr om samma
korsning får motorfordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i
timmen lördag 2008-11-01, kl. 09.00-16.00.
Förbud att stanna och parkera
§6
På väg 667 vid gamla Odenmaskin i Odensbacken inom Örebro kommun
mellan en punkt 300 meter öster om väganslutningen till gamla Odenmaskin
och en punkt 300 meter väster om samma punkt får motorfordon inte stannas
eller parkeras lördag 2008-11-01, kl. 06.00 -17.00.
§7
På väg 623 vid Kulan i Örebro kommun mellan en punkt 300 meter norr om
anslutningen av den enskild väg 253 och en punkt 300 meter söder om samma
korsning får inte motorfordon stannas eller parkeras lördag 2008-11-01,
kl. 09.30-16.30.
§8
På väg 662 vid Galgbacken i Örebro kommun mellan en punkt 300 meter
nordväst om anslutningen enskild väg 126 och en punkt 300 meter söder om
samma korsning får inte motorfordon stannas eller parkeras lördag 2008-1101, kl. 10.00-17.00.
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