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Linda Björnberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Linda Björnberg
den 7 december 2018 07:51
'Päivi Landén'
SV: Synpunkter samråd Vråssered 4:6 Göteborg

Hej Päivi!
Tack för ditt mail med synpunkter och information!
Vi har fått många synpunkter på just Lerumsvägen och dess skick. Dina beskrivningar stämmer väl med hur flera
andra beskriver vägens bredd, belysning och skymda kurvor. Samtidigt är vägen en BK1-väg, som tillåter tung trafik.
Vi tar absolut till oss av dina synpunkter. Det du skriver kommer även att skickas till Länsstyrelsen i en så kallad
samrådsredogörelse.
Som information kan nämnas att vi har skickat hela samrådsunderlaget till Trafikverket och förväntar oss att de
kommer att lämna synpunkter.
Gällande nattskärran så kommer vi ge Naturcentrum i uppdrag att se hur vi kan skapa goda möjligheter för
nattskärran i området. I Naturvärdesinventeringen skriver konsulten: ”Det är dock möjligt att även en öppen deponi
kan användas som födosöksområde för nattskärror, i synnerhet om där etableras växtlighet som i sin tur leder till en
produktion av insekter.”
Du är välkommen att höra av dig igen med frågor och synpunkter.
Med vänlig hälsning
Linda Björnberg

Magasinsgatan 5
434 37 KUNGSBACKA
E-post: linda.bjornberg@massoptimering.se
Hemsida: www.massoptimering.se

Från: Päivi Landén <paivi.landen@hotmail.com>
Skickat: den 5 december 2018 20:16
Till: Linda Björnberg <linda.bjornberg@massoptimering.se>
Ämne: Synpunkter samråd Vråssered 4:6 Göteborg

Hej
Jag vill skicka några funderingar på planerade deponitransporter på Lerumsvägen, väg 1937.
Idag har vi problem med trafiksäkerheten på vägen. Den är smal, backig och slingrig med många utfarter från
bostäder.
1

Jag bor på Bergums Furåsväg. Det är en liten väg där man inte kan mötas med två bilar när man ska köra in från
Lerumsvägen.
Nära utfarten finns en skymd kurva där bilarna ofta kör för fort. Här är det risk att bli påkörd. Här behöver
lastbilschaufförer vara extra uppmärksamma och tänka på bromssträckan. Många av oss boende tycker det är otäckt
att köra ut. Vi har diskuterat frågan i vägföreningen och insett att den inte är så lätt att lösa utan hjälp.
Halva sträckan från Stenared saknar belysning vilket gör det svårt att upptäcka eventuella fotgängare i tid.
På två ställen är vägen extra smal. Där kan man inte mötas två fordon samt fotgängare eller cyklist. Det ena stället
ligger i en skarp kurva och det har hänt att mötande lastbilar
skadat backspeglarna eftersom det är smalt mellan berget och räcket.
Vid kyla lägger sig snön tidigare eftersom området ligher högre. Vintertid plogas vägen men det tar ofta längre än
fyra timmar. Vi vill ha en säkrare väg vi som bor här, inte ännu mer riskfylld och helst vill vi kunna gå och cykla till
bussen i Stenared men om det blir ännu fler transporter så ökar ju olycksrisken.
Det var det jag funderade på..
Sen tänkte jag på naturvärdena som er miljöutredare skrev om. Några nattskärror håller till där. Jag tror tyvärr de
kommer flytta eftersom bullret kommer att störa dem
Tack för mig!
Vänliga hälsningar
Päivi Landen
Bergums Furåsväg 15
Olofstorp
Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
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