1(1)
Datum: 2020-08-14

Synpunkter eller förslag som du har:
Hej! Bor i Jämshög och använder ofta cykelvägen in till Olofström. Nu går
detta inte på grund av bygge av farthinder. Tyvärr oroar bygget oss boende
då cykelbanan skrapas bort? Kommer den att återställas eller HUR tänker
ni? Vi cyklar/går ofta med barn och den lilla remsan som nu är på andra
sidan av Rosenhillsvägen kan inte ens en ordinärt byggd man gå utan att
gå ner mot diket än mindre cykla på. När beräknas den vara klar? Vi bor
på Bengt Nordenbergs väg och bara ett tiotals meter från Rosenhillsvägen
och har inte blivit underrättade på något sätt om hur det är tänkt? Kan inte
heller hitta något på Olofströms kommuns hemsida? Vi är helt införstådda
på att farthinder behövs, här kör motorcyklar och bilar så asfalten kryllar
sig men vi är som sagt oroade över att cykelbanan nu skrapas bort. Den
behövs, och behövs i den storleken som är annars finns det ingen
möjlighet att mötas med cykel eller cykel/gående. Har ni tänkt er fler
farthinder än det som är byggt nu vid övergångsstället där Skogsvägen går
ut på Rosenhillvägen? Då beonde i området sett hur det även tävlas på
raksträckan från utfart Länsmansvägen och in mot Olofström hade det
behövts flera ordentliga gupp på den sträckan.
Svar:
Hej!
Under pågående arbeten är det alltid lite stökigt. Ni som cyklar eller går på
GC-vägen får såklart använda den även när arbeten pågår. Man kanske
får leda cykeln men annars är det fullt framkomligt. Cykelbanan kommer
absolut att vara kvar när farthindret är färdigt. Asfalten är borttagen
eftersom den var dålig och vi kommer lägga ny asfalt istället för att få det
enhetligt med farthindret.
Där vi nu har satt stenar för att smalna av Rosenhillsvägen, är inte i
dagsläget tänkt som varken gång- eller cykelväg. Den har de mått som
man anser behövs för en gångbana, men den har inte det syftet. Självklart
får man gå här om man så önskar ändå.
Vi har inga ytterligare åtgärder för Rosenhillsvägen planerade.
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