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Re: Medborgarförslag - Gång & Cykelväg Torestorpsleden
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Hej!
Föreslår en gång och cykelväg längs med Torestorpsleden & delar av Sjöleden till
centrum/järnvägsstationen för att skapa trygghet och undvika olyckor.
Jag bor på X och åker så gott som dagligen upp och ner för Torestorps Leden vidare
Sjöleden mot centrum/stationen.
På morgonen till arbete eller när jag lämnar barn på förskola så möter jag nästan dagligen
skolbarn som är på väg till och från stationen som går längs med vägen både
Torestorpsleden och vidare på Sjöleden mot järnvägen.
Speciellt de många månaderna med mörka morgnar o kvällar är det svårt att upptäcka
många gånger mörkklädda barn/personer o inte sällan med skog i bakgrunden.
Oavsett årstid så är det ändå besvärligt under förvärrande omständigheter som snö, regn,
rusk som skapar dålig sikt.
Då Torestorpsleden svänger ett flertal gånger så kommer fotgängare väldigt plötsligt o
upptäcks sent vilket riskerar olyckor.
Det är väldigt vanligt att folk använder vägarna för att cykla, rasta hundar, gå till o från
kollektivtrafikförbindelser eller annan orsak så det är frekvent använda vägar för
promenader o cykling.
Kan även säga att det är mång övergångar för djur framförallt rådjur mellan skog o
bebyggelse på torestorpsleden.
Jag tror ej på att ta ned hastigheten från 60km/h till 40km/h på Torestorpsleden då det
omöjliggör att komma uppför leden på hala vinterdagar.
Föreslår därför åtgärder i enlighet med nedan prioritet:
1. Nyttja befintlig väg eller bredda denna för att skapa en separat gång & cykelväg
efter Torestorpsleden som även naturligt ansluter till en ny gång & cykelväg på
delar av sjöleden så det blir en trygg väg hela vägen till och från stationen/centrala
samhället.
2. Nyttja befintlig väg eller bredda denna för att skapa en separat gång & cykelväg
efter Torestorpsleden.
3. I ett första skede förstärka befintlig belysning efter Torestorpsleden samt se över
belysning Sjöleden.
Hoppas på positiv återkoppling i enlighet med det första förslaget.
Vänligen!

