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Synpunkter eller förslag som du har:
Nu i sommartider cyklar och leker många barn ute på vår gata, de rör sig
mellan husen och springer till varandra och leker. Just nu finns det barn i
åldrarna 2-13 år i husen runt omkring Fläderbärsvägen och Klarbärsvägen.
Vi boende ser att Hemtjänsten/Hemsjukvården kör väldigt fort på vår gata.
Har påtalat detta ett flertal gånger men effekten har bara varit ytterst
tillfällig. Igår satte en av grannarna ut en skylt med varningstriangel på
trottoaren. Den hjälpte bra, vi märkte att alla bilar saktade ner. Men det ska
vi väl inte behöva göra?? Jag har tyvärr inte hunnit ut för att prata med
damerna när de kör förbi på senaste tiden, alltid bättre att ta det öga mot
öga. Sist jag verkligen reagerade ordentligt var i lördags (10/6) vid kl 14
drog en av era bilar förbi fort. Var tvungen att köra innan den hann tillbaka
annars hade jag sagt ifrån. Vi är väldigt oroliga att ett barn ska bli påkört.
Är väl medvetna om att det är 50km/h på vår gata men det går absolut inte
att hålla den hastigheten om man ska hinna bromsa. Det är beklagligt att
det körs på detta sätt trots att vi sagt ifrån tidigare.
Svar:
Hej.
Tack för dina synpunkter angående bilkörning med upplevelse av hög
hastighet på Fläderbärsvägen.
Idag har vi, Mervi Johansson och Liselotte Svensson, varit och bildat oss
en uppfattning av området. Det är ett villakvarter och
hastighetsbegränsningen är 50 km/ timme.
Hemsjukvården och hemtjänsten har flera vårdtagare/patienter med
dagliga insatser i detta område som ärendet gäller.
Vi har fört en dialog med berörd personal angående era synpunkter. Vi
avser att göra det fortlöpande.
Känner ni att ni behöver gå vidare med era synpunkter. Hänvisar vi er till
samhällskontoret för ev. andra åtgärder som t.ex. ytterligare
hastighetsbegränsning.
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