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Medborgarförslag, skyltning av broar
Inkom den 13 juli 2021
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår förslaget eftersom nyttan med skylten inte
uppväger drift och underhållskostnaden. Det går att hitta informationen via
digitala karttjänster. Medborgarförslaget är därmed färdigbehandlat.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förslaget skulle det vara bra för besökare och Nackabor om det finns en
skylt på kommunens broar som talar om vad bron heter samt vilket vatten det går
över.
Skyltar är förknippat med drift och underhållskostnader och därför är kommunen
restriktiv med var och när sådana sätts upp.
Information om vad broarna heter går att hitta på olika digitala karttjänster såsom
Nacka kommuns webbkarta och Google maps för den som är intresserad. Det
uppnår behovet av att sprida namnen till både Nackabor och besökare.

Förslagen i medborgarförslaget
Enligt förslaget skulle det vara bra för besökare och Nackabor om det finns en
skylt på kommunens broar som talar om vad bron heter samt vilket vatten det går
över.

Enhetens utredning och bedömning
Nacka kommun har som policy att i första hand skylta där det verkligen behövs.
Det kan vara lagstadgat eller där information behövs för att leda till en plats eller
ge instruktioner om vad som är tillåtet.
Skyltning i övrigt sker med stor restriktion eftersom kostnaden för att underhålla
skyltarna och hålla dem rena från föroreningar och klotter behöver uppvägas av
informationsvärdet. Exempel på sådana skyltar är kulturskyltar.
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Information om vad broarna heter går att hitta på olika digitala karttjänster såsom
Nacka kommuns webbkarta och Google maps för den som är intresserad.
Enheten anser att det är tillräckligt för att uppnå behovet av att sprida namnen till
både Nackabor och besökare.
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