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Regler för mobila farthinder (gupp).
En begränsad försöksverksamhet med att placera ut mobila farthinder
(gupp) på villagator kommer genomföras under år 2019.
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Mobila gupp tillåts endast inom ”slutna” villaområden, dvs. samma
”gata” in som ut (återvändsgata).
Godkännande från Tekniska förvaltningen krävs.
Kompletterande handlingar skickas/mejlas till sökande, efter att
ansökan inkommit till Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen äger och förvaltar de mobila guppen som
beviljas och placeras ut. Guppen hyrs av Tekniska förvaltningen.
(Gatan kommer skyltas upp med ”rekommenderad 30 km/tim”).
Gatan ska vara ”vårstädad” innan mobila gupp kan placeras ut.
Det skall vara minst en meter fritt på vägbanan på vardera sidan av
farthindret så att cyklister, barnvagnar, rullstolar mm kan passera
utan att behöva ta sig över farthindret.
Minst 60 meter mellan farthindren. Detta inkluderar både fasta och
tillfälliga farthinder.
*Parkering är ej tillåten närmre än 10 meter från farthindren då
exempelvis cyklister skall kunna ta sig förbi på den yta som är fri
från farthindret.
Alla fastighetsägare som direkt berörs av farthindren ska skriftligen
godkänna att mobila gupp placeras ut – Tekniska förvaltningen
kommer i samband med ansökningsprocessen ange vilka som ska
anses berörda.
Sökanden måste själv vara bosatt vid den gata där de mobila
farthindren ska placeras ut.
Ansvaret får inte överlåtas till annan fastighetsägare utan Tekniska
förvaltningens godkännande.
Om kontaktpersonen åker bort, på exempelvis semester, ska en
annan kontaktperson utses och kommuniceras under denna period.
Gatan där mobila farthinder kan sättas ut måste ha utfarter från
fastigheterna.
Mobila farthinder placeras inte ut på gator där linjetrafik
förekommer
Om kommunen behöver utföra något arbete på gatan kan
farthindren komma att plockas bort tillfälligt för att sedan
återplaceras, om inte trafikmiljön förändrats så att förekomsten av
farthinder inte längre kan medges.
Om upprepade, befogade, *klagomål inkommer eller om avsteg från
riktlinjerna sker, kan Tekniska förvaltningen återkalla avtalet och
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plocka bort de flexibla gummiguppen. Någon återbetalning kommer
ej ske.

