Vega, 2016-12-06
Till:
Helena Hartzell
Trafikchef, Enhetschef Trafik
Stadsbyggnadsförvaltningen

Hej Helena,
Vi har vid flertalet tillfällen haft kontakt beträffande trafiksituationen i Vega och jag vänder
mig nu till dig igen från Vega Villaförening. Vi får löpande in synpunkter och önskemål från
många som bor i Vega. Flera gånger på möten och via mail har vi diskuterat trafiksituationen
men vi känner att ni inte tar våra synpunkter på allvar och utför de åtgärder som krävs för att
minska farten runt skol- och förskoleområdet.
Ni har under hösten byggt fina upphöjda övergångställen vid skolans parkering, korsningen
Ishavsvägen/Vardövägen samt vid förskolan, Måsövägen/Jökelvägen. Detta är naturligtvis
riktigt bra och helt i rätt riktning i hur det borde se ut. Vi är mycket tacksamma för det ni gjort
men vi ser också att det behövs fler åtgärder som komplement.
Eftersom de upphöjningar som byggts inte riktigt räcker för att få alla att sakta in ordentligt
behövs även fler fartgupp. Det ska helt enkelt inte gå att köra fort runt skolan och förskolan.
Det som dessutom fattas är riktigt tydlig och bra skyltning som påvisar att det är ett
skolområde samt vilka hastighetsbegränsningar som gäller där.
Vad det gäller gupp så har ni löst det på ett ypperligt sätt på Jökelvägen. De fartgupp som
finns där är bra och mycket effektiva. Det går inte att köra fort över dem. Dessa är även enkla
att lägga dit och skulle passa väldigt bra på vägarna runt skola och förskola samt på vissa av
vägarna längs med skolvägen. En säker skolväg är a och o för att inget hemskt ska hända.
De gator vi syftar på och som behöver flera fartgupp vardera är följande:
• Måsövägen
• Vardövägen, speciellt precis där Måsövägen mynnar ut. Där kommer barn både från
Ishavsvägen och Måsövägen och många kör väldigt fort på framför allt Vardövägen
men även på Måsövägen.
• Tromsövägen, en gata som många barn går och cyklar få från och till skolområdet.
• Korsningen Brusewitz väg och Vardövägen. Där råder kaos och många stannar inte
vid stoppskyltarna samt både buss 835 och byggtrafik passerar där hela dagarna.
• Byt dessutom ut guppet som ni vid ett flertal gånger ”hyvlat” ner på Palanders väg
(nära viadukten) till ett sådant som finns på Jökelvägen. Detta är en av flera vägar där
många kör väldigt fort och som många skolbarn korsar för att komma till och från
skolan.

Vega Villaförening vill att du tar till dig detta och snarast ser till att vi får de fartgupp som
krävs. Vi har otroligt mycket trafik i Vega som bara ökar och ökar. Hastigheterna måste
sänkas innan något mer händer. Vi ser nämligen incidenter och farliga situationer på flera
ställen varje dag. Det räcker som du säkert vet inte alltid att sätta en skylt vid infarten till
Vega eller att påminna alla boende och föräldrar via brev. Man måste också försvåra för
bilisterna så att det inte går att köra fort.
Vi ser fram emot ditt svar och dina åtgärder.

Med vänliga hälsningar,

e.u. Vega Villaförening
Franca Kellermann
Vice ordförande

