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Från:
Till: <kommun@nykoping.se>
Ärende: Medborgarförslag
Datum: 2019-01-22 12:42:20
Jag föreslår att Nyköpings kommun beslutar att... : Ta bort övergångsstället som korsar
Västerleden.
Motivering : Det står att läsa på kommunens hemsida att dem strävar efter nollvision i kommunen
och att dem även strävar efter att vara så miljömedvetna som möjligt. Då kan inte jag med flera
förstå att man har ett starkt trafikerat övergångsställ över en starkt trafikerad väg som Västerleden.
Som alla vet så finns det en viadukt under västerleden parallellt med Norrköpingsvägen. Jag bor
på Liljas väg i Hemgården och passerar det övergångsstället väldigt ofta tillsammans med "väldigt
många skolungdomar från Gripenskolan". Jag har sett många bilar bromsa in väldigt kraftigt för
att dem inte ser förbipasserande på övergångsstället. Bilisterna stirrar sig blinda på varningsljusen
på stolparna, blinkar inte dem så tror dem att det är fritt att köra. Och en del går rätt ut för att dem
tror att bilarna stannar när det blinkar. Dem blir invaggade i en falsk trygghet med
varningslamporna. Och eftersom dem inte fungerar som dem skall så blir det en otroligt farlig
övergång anser jag med flera. Med tanke på miljön. Rusningstiden mellan 16:00 - 17:30 ca så är
det nästan kö bort till Oxelösundsrondellen med bilar som står på tomgång. Norrköpingsvägen är
det kö på grund av bilar som skall ta sig upp på Västerleden vidare förbi övergångsstället och över
bron. Även trafik som kommer från Vippsgrillen Järnvägsgatan och upp på Västerleden som sedan
skall ta sig in i vänster filen är ett problem med bilar som inte släpper in och så vidare. då är det
bättre att öppna upp den filen bort till avfarten ner till Norrköpingsvägen som det var innan.
Många bilister väljer då att ta Motorvägen istället för Västerleden. Vilket leder till mycket
inbromsningar vid den lite för korta påfarten på motorvägen och sedan väldiga köer vid trafikplats
Påljungshage. Varken bra för miljö eller nollvision. Jag med flera ber er ödmjukast om att titta på
detta innan det händer någon allvarlig olycka vid detta övergångsställ och att få ett smidigare,
miljövänligare flöde i trafiken. Ja, jag vet att det alltid är ett problem att få pengarna till att räcka i
kommunerna men i det här fallet så hoppas vi att ni kommer prioritera, väga för eller emot
säkerhet och trygghet i trafiken. Ni är varmt välkomna att ta kontakt med mig om ni undrar över
något som är oklart i texten. Och jag vore väldigt tacksam om ni ville ge mig något slags svar på
att ni tagit del av detta.
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