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Synpunkter eller förslag som du har:
Hej, Vi bor över vägen på andra sidan Holje gården och vi ser dagligen
fartdårar som kör förbi på Idrottsvägen i minst 100 Km/h från rondellen och
ner, det är allt ifrån prestanda bilar som BMW M2 till Epa traktorer utan
fartspärr. Jag föreslår att vi gör en fart sänkande åtgärd som tex.
mekaniska fart gropar som bara aktiveras vid fart överträdelse, som gör att
laglig trafik inte påverkas av hindret, eller annan fart sänkande åtgärd. Det
finns en inofficiell övergång precis innan Holjegården som många barn
använder för att komma över till cykel vägen framför Holjegården i
korsningen Jämshögsvägen/Idrottsvägen, då bilarna bränner på direkt
efter rondellen så blir detta en fara för de som ska gå över vägen just där.
Svar:
Hej!
Vi är medvetna om hastigheterna på Idrottsvägen. Vi kommer påminna
polisen om att hastigheterna inte efterlevs. Tills vi har en lösning med
hastighetssänkande effekt på plats, så är de vårt medel för att hantera
detta.
Att sätta upp ett farthinder är inte alltid så lätt som man tror. Vi tittar på en
lösning för Idrottsvägen dock inte med mekaniska gupp. Ett mekaniskt
anlagt farthinder för med sig kostnader uppemot 800 000: - till en miljon kr.
De pengarna har jag inte i min budget för ett farthinder. De är förstås
effektiva och väldigt lämpliga att använda både på Idrottsvägen och andra
gator. Den inofficiella överfarten du nämner ser vi att en åtgärd behövs
också. Man har med åren blivit mer och mer restriktiv med att göra
övergångställen, varpå en gångpassage på denna platsen kan vara bättre
och detta tittar vi också på.
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