Medborgarförslag

Olofström 2021-10-05

Enligt uppgifter i Sydöstran 2021-09-30 kommer ändringar avseende högsta tillåtna hastighet att
genomföras på en rad vägar och gator i Olofströms kommun.
Själv bor jag på Danavägen, där sådana ändringar kommer att ske, och jag har ett par synpunkter och
förslag att komma med.
På sträckan Svängstavägen-Svärdvägen, där idag råder 50 km/tim, ska högsta hastigheten bli 60
km/tim och från Svärdvägen till Brynjevägen 40 km/tim.
Jag anser, att ändringarna borde göras precis tvärtom. Jag och min fru bor på fastigheterna
Danavägen
och har en klar bild av trafikförhållandena på den förstnämnda sträckan,
Svängstavägen-Svärdvägen. Den är den intensivast trafikerade delen av Danavägen med utfarter från
norr vid vår fastighet och utfarten från Björnsjövägen – och icke minst från söder till och från
Brännaregårdsskolan via Vikingavägen. Här är trafiken livlig hela dagen med bilar och cyklar från
radhusområdet och naturligtvis främst från/till skolan och förskolan. Tätast är trafiken på morgonen
när skolan/förskolan börjar och vid lunchtid samt på eftermiddagen vid skolslut och hämtningar på
förskolan. Trafiken på Danavägen är knappast långsam vid dessa tidpunkter, då många har bråttom
till eller från jobbet.
Det är minst sagt förvånande att planera en höjning av hastigheten på denna sträcka, inte minst med
tanke på att hastigheten sänks till 40 km/tim på fortsättningen av Danavägen norrut, där trafiken är
glesare, och inga utfarter av typen Vikingavägen finns.
Jag kan tänka mig att det finns generella riktlinjer för olika typer av vägar, och Danavägen benämns
efter vad jag fått veta – matarväg, något som skulle motivera 60 km/tim – dock inte på sträckan
Svärdvägen-Brynjevägen, där 40 km/tim tydligen tycks vara mera lämpligt.
Mina åsikter enligt ovan får mynna ut i ett medborgarförslag, nämligen (vilket väl redan framgått)
att högsta tillåtna hastighet från Svängstavägen till Svärdvägen blir 40 km/tm. Om någon del av
Danavägen bör ha 60 km/tim, är det sträckan Svärdvägen-Sjöfararvägen som bör komma i åtanke.
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