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Medborgarförslag om åtgärder vid trevägskorsningen vid
järnvägsövergången mot Kyrkbyn
Bilaga:
Kartskiss

Ärendebeskrivning
Henrik Åkerström anför följande i ett medborgarförslag 2008-11-19.
Det gäller trevägskorsningen närmast järnvägsövergången mot Kyrkbyn i
Gammelstad.
Ni måste göra vägen (Lulevägen) mellan Kyrkbyn (över järnvägen) mot
på/avfarten Väg 97 till huvudled och en ny ”Lämnaföreträde” skylt på
Hantverksvägen som går ut mot Lulevägen.
ELLER att göra någon typ av väggupp på den sida om järnvägen som ligger
närmast korsningen så att bilarna MÅSTE sakta ner innan korsningen (förslag:
se bild).
Nu är det tredje eller fjärde gången bilarna från kyrkbyn kör om mig och tutar
när jag har svängt höger in på Lulevägen från Hantverksvägen. Idag körde jag
efter bilen ”som tutade” och frågar då denna bilförare varför han har tutat åt
mig. Han svarade då att det är jag som är tokig som kör ut på gatan
(Lulevägen) när han kommer i över 70 km/t och det är halt och stor risk att
han inte hinner stanna sin bil utan kör in i mig och att jag skulle få Whiplashskada och ligga på lasarett.
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Jag påpekade då att det är bara 50 km/t på denna väg och att det är högerregeln som gäller och det är väldigt halt. Han blir då väldigt irriterad och
höjer rösten och säger att ”alla gör det” för det ser ut som en huvudled då
man kör denna väg från Kyrkbyn.
Så frågan är om det ska behöva hända en olycka innan ni gör något åt denna
korsning.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
överlåta till tekniska nämnden att besluta i ärendet.
_____

Beslutsexpediering
Henrik Åkerström, tekniska nämnden
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