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Skrivelse angående hastighetsbegränsningen på Lommavägen
För ett tag sedan förändrades hastighetsbegränsningen på en del av Lommavägen som
passerar Hjärup. Vi undrar varför förändringen gjordes och önskar att hastigheten sänks
till 40 km/h.
I Hjärup har vi ett begränsat utbud av service i förhållande till ortens storlek. Det kan
bero på att det är svårt för företag att etablera sig då det är nära för invånarna att ta sig
till närliggande orter. Hjärupsgården med sina olika verksamheter är ett positivt
undantag. Här finns frisör, blomsterhandel, massage, fotvård, cykelreparatör,
begravningsentreprenör med mera. Ett levande servicecenter med andra ord, som är
uppskattat av hjärupsborna.
Hjärupsgårdens placering på andra sidan Lommavägen gör dock vägen till en barriär för
att ta sig dit till fots eller med cykel. Det problemet fanns redan tidigare, men blev
ytterligare förstärkt med den ökade hastigheten. Att förenkla för gående och cyklande att
på ett säkert sätt ta sig över Lommavägen till Hjärupsgården vore ett enkelt sätt att
förbättra tillgången till service för Hjärupsborna. Därför blev vi i Hjärups Byalag
förvånade när hastighetsbegränsningen tvärtom höjdes.
Det finns ytterligare skäl att så snart som möjligt återgå till en lägre hastighet. Till
exempel säkerheten för dem som går och cyklar längs den del av Lommavägen där det
varken finns cykelväg eller trottoar, samt det ökade trafikbullret för boende längs vägen
som 70 km/h innebär.
Att byta hastighetsskyltar bör inte behöva vara en vare sig dyr eller svår åtgärd och vi
hoppas att ansvariga parter lyssnar på hjärupsbornas önskemål och snabbt ordnar med
det. Byalaget understödjer också Hjärupsgårdens förslag på ett säkert övergångsställe
och tycker även det vore lämpligt att det finns cykelväg eller trottoar hela vägen från
Lomma till Lundavägen. Vi hoppas att kommunen och/eller Trafikverket utreder
möjligheterna till detta.
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