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Synpunkter eller förslag som du har:
Hej Olofströms kommun. Ni håller på med lite vägarbeten/omasfaltering i
Jämshög just nu. Man har fräst bort dålig asfalt på flera ställen och det
behövs absolut. Jag själv har anmält ett pott-hål i korsningen De ungas
väg och Boafallsvägen tidigare, så jag håller med om att det behövs. Men
just nu är denna korsning ganska farlig, eftersom man dels fräst bort asfalt
men också satt ut koner så att bara ca halva vägen är körbar. Det farliga i
detta är att bilar som kommer från centrum nu tvingas köra över på vänster
sida. Risken för en kollision med bilar kommande från Boafallshållet är
därmed stor. Dels beror så klart detta också på att huset mitt i korsningen
på insidan har en hög häck, så bilarna kan inte se varandra i förväg. Att
arbetet behövs göras ifrågasätter jag inte. Men kanske man skulle tagit
hand om denna korsningen sist, så att trafiken bara behöver ledas om så
här så kort tid som möjligt, för att risken för en frontalkrock skall minskas
så mycket det går.
Svar:
Hej !
Våra entreprenörer håller på med asfalteringsarbeten åt oss och mycket
riktigt på De Ungas väg bland annat. Jag var ute i fredags och tittade på
många ställen där de genomför lagningar.
Jag ser väl inte att risken för en kollision, borde vara så stor eftersom
fordon på Boafallsvägen har väjningsplikt mot dem som är på De Ungas
väg. Du får inte köra ut förens du vet att du kan göra så säkert. Ser man
samtidigt när man kommer fram att det är ett vägarbetsområde från
Boafallshållet bör man vara extra uppmärksam åt båda hållen.
Jag förstår att lagningar likt dessa ställer till problem, och förstår vad du
menar med att fräsning och justering sker i nära anslutning till asfaltering.
Dock så har vi alldeles för många lagningar i olika storlek som kräver
åtgärd för tillfället vilket gör att vi måste ha många lagningar öppna innan
asfaltering kan ske. Asfaltverket stänger samtidigt till jul, så det är bråda
dagar innan dess.
Om du vill att man tittar på den höga häcken i anslutning till korsningen så
får du gärna anmäla detta till Byggnadsnämnden, bn@olofstrom.se så tar
de detta ärendet vidare.
Med vänlig hälsning
Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
Kommunledningsförvaltningen

Olofströms kommun
Organisationsnummer: 212000-0811

Box 302
293 24 Olofström
Tel. 0454-930 00

Fax: 0454-937 40
E-post: ks@olofstrom.se
Hemsida: www.olofstrom.se

