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Synpunkter eller förslag som du har:
Rosenhillsvägen. Farthindren som byggs är förfärliga!! Om det är 50km/h
på en väg så förväntar jag mig att man faktiskt kan köra i den hastigheten
utan att ta sönder bilen. Det farthindret som har byggts gör att man man
måst sakta ner till 1-2 km/h för att bilen ska klara sig. Jag har aldrig kört för
fort på den vägen varför straffas jag då som måste köra där så gott som
varje dag när jag ska till centralorten? Vill man inte att det ska bo folk i
Jämshög eller? En gång i tiden var inte den vägen rak utan väldigt krokig
vad var meningen med att räta ut den om man inte kan köra fortare än en
skrittande häst med kärra efter sig
Svar:
Hej!
Tack för din återkoppling om farthindret på Rosenhillsvägen. Jag håller inte
med dig om att de är förfärliga. Eftersom jag ritat det, tycker jag att det blev
bra på platsen. Högsta tillåtna hastighet är för närvarande 50 km/h, det
stämmer. Fast du kan inte förvänta dig att du stadigvarande kan hålla den
hastigheten hela sträckan. Ett fordons hastighet skall anpassas till vad
trafiksäkerheten kräver. Om farthinder kräver att du sänker hastigheten för
att bilen inte ska gå sönder t ex, så ska du anpassa ditt körsätt efter det. 1‐
2 km/h, är lite att ta i. Man klarar farthindret fint i 15‐25 km/h. Sedan kan
man köra i 50 km/h igen, om man vill.
Om du känner dig straffad av vår åtgärd så finns det tre andra vägar till
centralorten som inte går över Rosenhillsvägen, som man kan välja om
man inte vill köra över farthindret. Vi räknar de boende vid och längs med
Rosenhillsvägen som en del utav Jämshög och att även de ska känna sig
trygga i trafiken och inte behöva bo ibland de hastigheter som var tidigare.
Rosenhillsvägen var inte så krokig tidigare tycker jag, enligt bilderna du
skickade med. Jag ser likheter med dagens utformning.
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