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Farthinder på Oredslundsvägen!!!!!!!!!!!!!! Utför mätning av hastigheten.Som det
nu är tar vissa sats från backens början och ökar hela tiden så långt det går,
grova avgasrör gör att ljudet ekar mellan husen!! Kan man få bullerplank??
Kom nu inte ock säg att det spelar ingen roll vad ni gör för då kan vi strunta i
alla lagar!! Det kostar inte heller flera miljoner att åtgärda som någon uttryckte
sig i pressen om. Det går att måla farthinder, flera lager tjock färg, det fungerar
på andra ställen så det fungerar säkert här också. Kan man kalla en
återvändsgata för huvudled?????????? Öppna genomfart så slipper vi allt
detta energislöseri för den övre befolkningen.
Hälsningar en som är evinnerligt trött på allt oväsen!!!!
Namn: Leif
Handläggare
Hej Leif!
Vad gäller att öppna genomfart till Toffelvägen eller Villavägen motionerades om detta för
några år sedan, men avslogs på grund av att föra över ca 2000 fordon till att passera genom
ett skolområde eller en smal villagata ansågs helt galet. Att få igenom en sådan ändring i
detaljplanen ser vi som helt ogenomförbart.
Mätningar på Oredslundsvägen gjordes 2013-12-02till 2013-12-09. Resultatet visar på
56km/h. Enligt hastighetsplan som alla kommuner ska ha upprättat är hastigeten på
Oredslundsvägen satt till 60km/h. Vi har dock än så länge valt att behålla 50km/h.
Att vi skulle anlägga farthinder då några enstaka fordon kör fortare än skyltad hastighet faller
på sin egen orimlighet, skulle inte finnas en väg eller gata i hela kommunen som inte hade
farthinder.
Av din skrivelse verkar det mer som det är buller och oljud från fordonen som besvärar dig.
Stripes som du nämner skapar verkligen oljud, även utanför bilen. Betänk då att ca 5000
fordon per dygn ska passera dessa.
Vi är naturligtvis medvetna om att det finns dom som inte tar hänsyn till sin omgivning, men
att skapa andra förutsättningar för farthinder på Oredslundsvägen än de som gäller övriga
vägnätet är vi inte beredda att göra
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