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Motion: Det är hög tid att utveckla centrummiljön i Sandared och Sjömarken. För 

ökad trygghet och trivsel. 
 
Inflyttningen till Sjömarken och Sandared har länge varit stor och det ställer nya krav på 

stadsplaneringen. Vi i Allianspartierna, M och KD, anser därför att det här hög tid att utveckla 

centrum i orterna genom att skapa torgliknande miljöer. Det skulle bidra till en tryggare, trivsammare 

och hälsosammare miljö att bo och vistas i. Båda orter har liknande förutsättningar, då gamla 

Göteborgsvägen skär tvärs igenom samhällena och bildar en barriär genom det som skulle 

kunna utgöra naturliga centrumtorg. 

Som en del i att bygga centrala torgmiljöer i orterna behöver trafiksituationen förbättras. 
Den breda vägen lockar till att köra i högre hastigheter än 30 kilometer i timmen, som 
förutom biltrafik även flitigt används för transporter med tunga lastbilar, mitt i samhällenas 
hjärtan. Olycksrisken är stor för de skolbarn, som behöver korsa vägen, då bebyggelsen 
ligger på båda sidor av vägen. Farten måste dämpas; det är bråttom att ta itu med de faror 
som höga hastigheter och intensiv motortrafik medför, innan det är för sent. 
 

 Skapa centrala, torgliknande miljöer i de båda orterna. 

 Skapa gångfartsytor längs Göteborgsvägen för att hålla nere hastigheten. Det finns exempel i 

kommunen att inspireras av, till exempel Dalsjöfors. 

 Plantera bullerdämpande växter i form av buskar och träd, vilket även skulle bidra till renare 

luft.  

Det är många aktörer och parter som behöver samarbeta för åstadkomma den önskade 

förändringen, i form av myndigheter och organisationer. Därför lämpar det sig bäst att överlåta 

ansvaret till Kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att driva och samordna ärendet om att skapa en 

hållbar miljö och torgliknande miljöer i orterna Sjömarken och Sandared.  

  

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att löpande informera Kommunfullmäktige om hur 

arbetet fortskrider. 
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