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Interpellation 
Till ordförande i miljö- och samhällbyggnadsnämnden 

tillika kommunalråd Leif Stenquist        

Sorunda den 14 februari 2010 

  

Interpellation angående klassning av Segersängs by som 
tättbebyggt område 
 
Bakgrund 

 
Kommunen har varit mycket engagerad i arbetet med hastighetsbegränsningar och bl.a. infört ett 

försök med 40 km/timmen i Ösmo tätort. Detta försök har sedan permanentats i tätorterna Nynäs-

hamn och Ösmo. På väg 546 genom Segersängs by är det dock 50 km/timmen, trots att vägen är 

så smal att två bilar knappt kan mötas, att det helt saknas övergångsställen och att det fortfarande 

inte finns någon hållplats för skolskjuts, (ca 125 barn i förskolan till hösten). Det står visserligen i 

samrådshandlingen för Översiktsplan för Nynäshamn 2010 att det ska anläggas en hållplats under 

hösten 2009, men nu i februari 2010 saknas den fortfarande.  

 

 
Bild från Segersängsvägen 2010-02-14. Gång- och cykelbana till höger i bild.  



 

 
 

En person boende i Segersäng har ansökt om en sänkning av hastigheten till 30 km/timmen. Läns-

styrelsen har avslagit ansökan, men ger samtidigt kommunen ett tips om hur kommunen kan be-

stämma att det blir 30 km/timmen genom Segersängs by. Om kommunen klassar Segersängs by 

som tättbebyggt område, är det kommunen själv som bestämmer hastigheten enligt trafikförord-

ningen. Nynäshamns Posten uppger den 2/2 att Nynäshamns kommuns tekniska avdelning inte har 

några planer på att klassa Segersäng som tättbebyggt område. Detta trots att det av samråds-

handlingen för Översiktsplan för Nynäshamns 2010 framgår att det har tillkommit ca 200 bostäder 

och att befolkningen har vuxit till ca 500 invånare i Segersäng.  

 

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till ordförande i miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden: 

 
 

1. Varför vill inte kommunen klassa Segersäng som tättbebyggt område?  

2. Skulle en sådan klassning av Segersäng som tättbebyggt område också medföra andra kon-

sekvenser och i så fall vilka? 

3. Skulle en klassning av Segersäng som tätbebyggt område också innebära att övergångsstäl-

len kan byggas? 
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Lena Dafgård 

Fullmäktigeledamot 


