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Till

Staffanstorps kommun
Tekniska nämnden
245 80 Staffanstorp

Ang. Väg- och trafikåtgärder i Hjärup
Hjärups byalag har vid möte med er 2003-11-18 och i skrivelser påtalat problem med
mopeder som far fram i hög hastighet på gång- och cykelbanor i Hjärup, ofta med två och
även tre personer på mopeden.. I skrivelse 2002-11- 05, som var ställd till både Tekniska
nämnden och Polisen, efterlyste vi liksom nu åtgärder inför den mörka årstiden. Polisens svar
2002-11-20 innehöll en hänvisning till Kommunen beträffande skyltningen och löfte om att
man skulle planera in ytterligare kontroller. Byalagets Gatu-och Kommunikationsråd (G&Krådet) har vid senare samtal med Polisen i Staffanstorp fått veta att nuvarande skyltar på
huvuddelen av Hjärups GC-vägar endast är s.k. påbudsskyltar, som inte ger Polisen möjlighet
att bötfälla mopedister som kör där. Vid mötet med er 2003-11-18 diskuterades också
möjligheten att kanalisera mopedtrafiken till speciella GC-stråk genom byn, vilket ni lovade
överväga. Vi kan också hänvisa tillvår skrivelse 2004-02-19 där vi påmint om ert löfte att se
över och återkomma betr. bl.a. bättre skyltning och bättre belysning på GC-vägarna i Hjärup.
Eftersom vi inte hört av Kommunen eller sett till några åtgärder i dessa viktiga frågor vill vi
härmed på nytt föra fram våra önskemål med krav på att Kommunen gör något åt problemen.
För att ytterligare bidra till snabba åtgärder för att stävja problemen med mopeder på GCbanorna har Byalagets G&K-råd genom Rolf Lindh utfört en inventering av Hjärups GCvägar och på bifogad karta märkt ut var man anser att det finns behov av ändrade eller nya
skyltar. På grundval därav har G&K-rådet preciserat följande önskemål:
- Samtliga blåvita tilläggsskyltar ”Ej moped” byts ut mot förbudsskylten ”Förbud mot
mopedtrafik ” eller ”Förbud mot trafik med motordrivet fordon”.
- Samtliga ställen som markerats på kartan att det saknas skyltar markeras på samma sätt så
att det inte ges möjlighet att hävda att man kört in någonstans på gång-och cykelbanenätet
där det finns förbudsskyltar.
Byalaget ser den redovisade inventeringen och förslagen från G&K-rådet som ett underlag för
fortsatta diskussioner med Kommunen om vad som kan göras för att förbättra
trafiksituationen i Hjärup. Vi föreslår därför att Tekniska nämnden tar kontakt för samråd med
Byalagets Gatu- och Kommunikationsråd, som kan bidra med detaljerad lokalkännedom.
Kontaktperson är Göran Nordgren, tel. 040-464577.
Vi vill här också passa på att föra fram ett påpekande vi fått om att det är brist på cykelställ
vid hållplats för skolskjutsar och vid skolan i Hjärup. Vi hoppas kommunen snarast kan
åtgärda också det problemet.
Med vänlig hälsning
Hjärups byalag
Kjell Nilsson

Göran Nordgren
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