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Syftet med medborgarlöftet är
Att uppmärksamma trafikanter på sitt eget beteende.
o Tre faktorer påverkar särskilt säkerheten
i trafiken. De är
hastighet, nykterhet och att använda
säkerhetsanordningar (bilbälte och bilbarnstol).
Att genom dialog engagera a-traktorförare att reflektera
över
sin närvaro i trafikmiljön. Detta ska ske genom inbjudan
till ett
dialogmöte. Ett syfte är att stimulera a-traktorförare att
finna
det intressant att aktivera sig 1 eller bilda en förening.
-

-

Situationen idag
Genom täta inkomna synpunkter har det kommit fram att trafiks
ituationen
inte är bra i alla delar, Det körs i strid med olika regler och
a-traktorer
omnämns inte sällan.
Det här ska vi göra
Alla åtgärder som genomförs ska ske utifrån Foikhälsomyn
dighetens
rekommendationer under den pågående pandemin. Det kan
innebära att
vissa åtgärder inte kan genomföras.
För att arbeta utifrån problembilderna kommer Polisen och
Gagnefs
kommun att gemensamt eller var för sig göra följande
• Polisen genomför förar- och fordonskontroller i Gagnefs
kommun
vid minst tio tillfähen under 2021. Vägar vid skolor och i tätbe
byggt
område ska prioriteras.
• Kommunen placerar ut automatisk hastighetsdisplay på
platser där
medborgarna påtalar höga hastigheter.
• Att genom dialog engagera a-traktorförare att reflektera
över sin
närvaro i trafikmiljön. Detta ska ske genom inbjudan till ett
dialogmöte.
• Ett syfte med mötet är att stimulera a-traktorförare att finna
det
intressant att aktivera sig i eller bilda en förening.
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Polisen och kommunen bjuder in till och håller lokal för dialogmötet
och stödjer på lämpligt sätt de a-traktorförare som vill starta en
förening.
Medborgarlöftet ska vara genomfört senast söndag den 30
november 2021.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
Genom att på olika sätt försöka sänka medelhastigheten, förväntas en
ökad trafiksäkerhet och därmed färre skadade i trafiken.
Genom dialog förväntas större förståelse och respekt för varandras
upplevelser av störningar från fordon kunna uppnås.
Följ med i hur det går!
Genom att regelbundet i sociala medier beskriva arbetet, ges både
medborgare och medla möjhghet att ta del av vad som görs och invånarna
i kommunen forUöpande komma med synpunkter.
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