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Angående trafiksituationen inom och omkring Gamla Råslätt
Inom föreningen har vi diskuterat olika punkter som kan göra nuvarande trafiksituation på Gamla
Råslätt bättre. Med detta vill vi åstadkomma en än mer trivsam och söker utomhusmiljö i området.
Följande punkter är vi intresserade av era synpunkter och kommentarer till.

1. Hastighetsbegränsning till 30 km/h inom området
Då vi har begränsat med utrymme inom området med många smala gator och i flera fall
förhållandevis dålig sikt menar vi att en begränsning till 30 km/h är befogad. Åtgärden skulle i
stort medföra en säkrare miljö genom en enkel åtgärd men utan att medföra några
begränsningar.

2. Spegel för bättre sikt i korsningen bussgatan/Värnamovägen
I områdets södra del korsar bussgatan utfarten från området via Värnamovägen. Genom att
sätta upp en spegel på motsatt sida från utfarten menar vi att säkerheten förbättras i stor
utsträckning. Som det nu är så är bussarna är svåra att se oavsett om de kommer från
Råslätt eller Centrum då man dels kommer ner i en vinkel mot bussgatan och dels beroende
på att vägen böjer av från båda håll. I många fall har bussarna också hög fart vilket också
försvårar nuvarande situation.

3. Bullernivå vid dagis och skola
Tyvärr ligger motorvägen mycket nära området vilket påverkar miljön i stor utsträckning.
Alldeles intill ligger dagis och skola där barn och ungdomar tillbringar en stor del av deras tid.
För att de på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig skoldagarna så är en bättre ljudmiljö
väsentligt, inte bara inomhus men också utomhus. En åtgärd som t.ex. tyst asfalt på delen av
E4 som passerar området bör utredas och/eller någon form av ytterligare bullerskydd.

4. Lekande barn skyltar
Inom området finns många barn och ungdomar. Utöver en strängare hastighetsbegränsning
skulle skyltar som uppmärksammar deras närvaro ytterligare förbättra säkerheten. Vi undrar i
samband med detta vilka regler och riktlinjer som gäller för utplacering av sådana.

5. Förbättrad skyltning till området
Från Norrahammarsleden finns idag en skylt in mot Gamla Råslätt. Nuvarande kan vara svår
att se för besökande som inte känner till området. Skulle de kunna placeras på ett bättre sätt?
Eventuellt genom tidigare skyltning ovan väg och/eller genom flyttning till motstående sida.

6. Gatunamnskyltar
De flesta skyltar är gamla och slitna och är i behov av att bytas ut.
Vi ser fram emot era svar och synpunkter till våra frågeställningar
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