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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-10-11 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-12 Datum då anslaget tas ned 2018-11-05 
  
Protokollet förvaras på Tekniska förvaltningen 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid högra kammaren, kommunhuset, Habo 
 torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 15:00-15:20 

 
  
Beslutande Lars Davidsson (KD), ordf. 

Sven-Anders Nyström (M), ersätter Catahrina Bülow (M) 

Anders Almfors (L) 

Lars-Åke Johansson (S) 

Lennart Karlsson (-) 

 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Leif Bloom (KD) 

Emilia Svenningsson, bygglovschef 

Linda Tubbin, plan- och exploateringschef  

Svante Modén, teknisk chef 

Lubomira Eng, gatu/VA-chef 

Vedran Madura, bygglovsingenjör 

Elisabeth Alvåg, bygglovshandläggare 

Sara Rosengren, sekreterare  

 
  
Utses att justera Lennart Karlsson Paragrafer: 79-80 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

Dnr BN-2018-409 

§ 79 Begäran om hastighetsbegränsning på väg 195, Brandstorp, 

Habo kommun (länsstyrelsens diarienummer 258-6651-

2018)  

 

 Beslut 
Trafiknämnden beslutar enligt följande; 

Habo kommun ställer sig positiva till en utredning om sänkning av 

hastigheten från 90 km/h till 70 km/h på den aktuella sträckan vid 

Baggebolet 2 Vargdalen. Utredningen bör ske i samarbete med 

Trafikverket då de är väghållare för väg 195. 

Paragrafen justeras omedelbart.  

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län önskar yttrande från Trafiknämnden i Habo 

kommun angående en begäran om hastighetsbegränsning på väg 195. 

Yttrandetiden har efter förfrågan förlängts till 2018-10-12. 

Begäran innebär en sänkning av hastigheten på väg 195 från 90 km/h till 

70 km/h. Eftersom Trafikverket är väghållare och vägen ligger utanför 

tättbebyggt område är det Trafikverket som i första hand har ansvaret för 

vägsträckan.   

--- 
 

 

Beslutet skickas till:  Länsstyrelsen i Jönköpings län (551 86 Jönköping)
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Dnr BN-2018-410 

§ 80 Begäran om hastighetsbegränsning på väg 195, Brandstorp, 

Habo kommun (länsstyrelsens diarienummer 258-6668-

2018)  

 

 Beslut 
Trafiknämnden besluta enligt följande;  

Habo kommun ställer sig positiva till att utreda möjligheten att utöka 

hastighetszonen med 60 km/h i samarbete med Trafikverket som är 

väghållare för väg 195.  

 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärendebeskrivning 

Väg 195 i höjd med korsningen Kyrkliden/Hallonstigen i Brandstorp är det 

en sträcka som har hastigheten 60 km/h. Ärendet gäller undersökande av 

möjligheten till att förlänga denna sträcka 100 meter samt att sätta upp 

hastighetskameror.  

Habo kommun har inte tagit del av remissvar från Trafikverket och vet inte 

hur Trafikverket ställer sig till ovanstående förslag. 

Boende i Brandstorp har inlämnat skrivelse till trafiknämnden där de 

förmedlar att de vill att fartkameror sätts upp en bra bit norr och söder om 

Brandstorps tätbebyggda område samt att maxhastigheten på väg 195  

genom Brandstorps tätbebyggda område sätts till 40 km/h. Den 

maxhastigheten (40 km/h) vill de även ska gälla hela vägen upp till kyrkan, 

hembygdsgården och förskolan. 

--- 
 

 

Beslutet skickas till:  Länsstyrelsen i Jönköpings län (551 86 Jönköping) 

 


