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Synpunkter eller förslag som du har:
I Kyrkhult finns det två saker som omedelbart kräver tillsyn. 1..En bom bör
omedelbart komma upp vid Folkets hus parkering, de som ska in där kan
få koden till bommen. Där buskörs så det skriker om däcken. .Mitt lilla
barnbarn var nära att mosas av en bil då vi kom promenerandes utifrån
stigen i skogen och skulle passera över planen, vi valde att stryka längs
kanten pga buskörandet som pågick Ändå kommer en bil sladdandes där
föraren helt tappat kontrollen. Hade jag inte fått tag i barnbarnet när bilen
snurrade fem varv och landade uppepå den grushög som numera ligger
där kunde hon varit död idag. 2. Kyrkhultarns parkering. De kundvagnar
som inte ägarna satte in i affären efter stängningen används idag till att
snabbt rulla ut framför bilar för att se om de hinner stanna, eller sprids de
ut över vägen i delar... Parkeringen ska inte användas och ägarna bör
kontaktas i följande fråga och ett krav bör ställas på markägare att stora
blockstenar sätts upp framför hela parkeringen för att helt hindra inkörsel
där., samt att hindra de som leker där att sladda ut på körvägen. Dags att
stänga dessa lekplatser där leken kan sluta in tragedi.

Svar:
Hej!
Vi får titta på möjligheterna med att sätta upp en bom på Källvägen. Det är
inte självklart att man kan begränsa trafik med hjälp av bommar på
kommunala gator och vägar.
Även på fråga två är det inte självklart att stenar ska läggas för infarten. Vi
kan inte kräva att man stänger av infarten.
När jag läser dina synpunkter ser jag att det dels rör sig om trafikfrågor,
men även att det mest är ett polisiärt ärende. Även om åtgärder skulle
genomföras tror jag inte man kommer att förhindra buskörningen som
pågår i Kyrkhult. Buskörningen kommer att flytta sig till andra områden.
När man ser att folk beter sig på detta viset i trafiken får man gärna
kontakta polisen och lämna uppgifter om tid, plats och registreringsskylt på
bilen. Jag har informerat polisen om att dessa aktiviteter bedrivs, på de
platser du angivit.
Med vänlig hälsning
Roger Jönsson
Teknisk samordnare Infrastruktur
Kommunledningsförvaltningen
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