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Synpunkter eller förslag som du har:
Hej, Förra torsdagen kom jag cyklande nerför backen och när jag var
framme vid övergångsstället utanför Direkten höll en kille på att parkera en
Volvo på övergångsstället eftersom det ju stod en bil precis framför redan...
Jag stod där med min cykel och visste inte väg jag skulle välja eftersom
det var trång mellan bilarna, killen bara låser bilen och skulle in till direkten
- jag sade "På övergångsställe och allt" och han svara bara "Och?" och
gick in till butiken. Jag har anmält liknande händelser innan och ni bara
säger att detta inte är er sak och jag förstår också att polisen har viktigare
saker för sig än att bevaka parkeringen utanför Direkten. Mitt förslag är att
ni bygger en mittdelare framför och bakom övergångstället så att den
täcker upp den sträckan som man inte får parkera på. Varför inte snygga
till det med lite träd, buskar, blommor... mindre jobb för polisen, snyggare
och så förhindrar ni parkering där man inte får eftersom ingen då kan
komma förbi.

Svar:
Hej!
Vi anser fortfarande att det inte är fel på Ågatan som väg. Att personer
bryter mot trafikreglerna, kan man inte dimensionera en gata efter. Din
tanke om mittdelare är intressant, fast jag tror att korsningen blir för smal
och snäv för att kunna genomföras. Jag ska mäta och kontrollera
korsningen och gatan för att se om förslaget är genomförbart.
Jag ska ordna två saker för att försöka förbättra situationen;
1. Förstärka med vägmarkering var parkering är förbjuden på Ågatan i
anslutningen till Östra Storgatan.
2. Om situationen inte förbättras efter detta, ha kommunala
parkeringsvakter till att övervaka platsen.
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