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Synpunkter eller förslag som du har:
Hej, Först så vill jag ge en stor eloge till ansvariga för medborgarforumet
och de åtgärder som beslutades i dec 2016 avseende ”utveckla Hemsjö”.
Att kommunen är så pass lyhörda och sköter denna lilla by så exemplariskt
är vi djupt tacksamma för! Ett av de förslag som dock inte hörsammades
var att förbjuda tung trafik längs Skomakarevägen. Dagligen så
förekommer det relativt mycket trafik med tunga fordon. Nu under
vinterhalvåret så har det även varit mycket trafik med timmer. Ofta kommer
fordonen i hastigheter som långt överskrider gällande hastighetsregler. Då
de kommer i kurvan strax före eller efter gamla stationshuset så har de
bara några meters sikt. Under senare år så har det till vår glädje flyttat in
flera småbarnsfamiljer i byn. Det är bara en tidsfråga innan det sker en
allvarlig olycka. Vid ett flertal tillfällen så har vi själva i sista stund fått
slänga oss åt sidan. Även småbilar kommer ofta i hastigheter långt över
gällande regler. Precis som kom fram i det senaste medborgarforumet så
önskar merparten av invånarna att tung trafik förbjudes längs
Skomakarevägen. Vi har den utmärkta Turbinvägen som är perfekt för
denna trafik, utan lekande barn, andra gångtrafikanter eller intilliggande
fastigheter. Många av fastigheterna ligger intill Skomakarevägen utan
gångbana och endast någon decimeter utrymme från vägmarkeringen,
varför det även vore önskvärt med en sänkning av tillåten hastighet längs
hela vägen. Tyvärr så utgör såväl mängden av trafik som hur snabbt
fordonen kör en stor oro för oss i Hemsjö och det är endast en tidsfråga
innan vi har en allvarlig trafikolycka. Säkerheten för de boende är självfallet
det viktigaste men trivsel och lugn längs byns genomgående väg genom
att slippa den tunga trafiken och reducera hastigheterna är även väsentligt.
Svar:
Tack för dina synpunkter angående trafiksituationen. Då Skomakarevägen
inte är en kommunal väg, utan tillhör Trafikverket, kan vi på Olofströms
kommun inte göra mer än att ta dina synpunkter och förslag vidare till dem
för utredning. Även Turbinvägen är det Trafikverket som sköter.
Med vänliga hälsningar
Roger Jönsson
Teknisk samordnare infrastruktur
Kommunledningsförvaltningen.
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