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MEDBORGARFORSLAG
KOMMUNFULLMÄKTIG E I BÅST AD KOMMUN

Hej,
Är sedan drygt 1,5 år boende i en nybyggd villa på Heden i Hemmeslöv. Det nya området
som växer fram är inbjudande och trevligt. Kommunen har anlagt en fin genomfartsväg,
Vildapelvägen, som är kantad med nyplanterade träd, belysning och en gång- och cykelbana
vilket möjliggör en säker genomfart för bilister, gång-, och cykeltrafikanter.
I takt med att Hedens olika etapper färdigställs kommer trafiken att öka inte bara i området
utan även in till området vilket i stor utsträckning sker via Norra Vägen. Om Vildapelvägen
och Rågångsvägen erbjuder en rimligt trygg trafiksituation, i takt med att Heden får fler och
fler invånare, är Norra Vägen ett exempel på motsatsen. Norra Vägen är från infarten vid
Båstad Camping utan belysning, beläggningen är bitvis dålig, vägen är smal utan vägren och
det saknas både gång- och cykelbana. Rådande hastighetsgräns står inte i relation till
vägens beskaffenhet och det finns endast en rekommenderad lägre hastighet. På Norra
Vägen kommer en allt större andel bilar att ledas in till boendemiljöerna på Heden
tillsammans med hästekipage och gång- och cykeltrafikanter på väg till och från campingen,
till och från gång och cykelbanan på Kustvägen och till och från hästgårdarna och ridskolan.
För att öka säkerheten och samtidigt bidra till att göra vägen till och från campingen mer
inbjudande lämnas följande förslag till åtgärder:
•

Sänk hastighetsgränsen till den nuvarande rekommenderade hastigheten

•

Bredda vägen för att tillskapa en gång och cykelbana

•

Installera belysning längs hela Norra Vägen

•

Komplettera med minst ett farthinder mellan campingen och Korpvägen.

Som boende på Heden vill jag vädja till kommunfullmäktiges ledamöter att stödja ett
angeläget förslag och snarast vidta åtgärder som ökar säkerheten längs Norra Vägen.
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