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Kummelniis Viigltirening
c/o Anders Lundell

Motion till Kummelnes Viigf6renings irsmote 2007
- Genomfartstrafik pi Solviksvfigen? Nej tack!
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I samband med detaljplaneringen ttinker kommunen skapa en genomfartsled lor att underliitta ft)r

dkad trafik p& genviigen genom Kummelniis som gir via Solviksviigen. Detta blir di en bredare viig

med asfaltering och trottoarer. Anledningen siigs vara att avlasta Kummelniisviigen.

F<ir oss som bor pi Solviksvligen kiinns den hAr l<isningen helt obegriplig, framftir allt eftersom man

brukar begriinsa genomfartstrafik och leda motorhafik bort fr&n bostadsomriden. N[r nya

bostadsomriden planeras bygger man oftast en infart som leder trafik in och ut ur omr6det. Inte ens

med en aldrig si stor inflyttning i omridet kan man tro att vi skulle behova Nd genomfartsleder.

Vi anser att man istiillet bcir striiva efter att beh6lla Solviksviigens karaktiir av promenadstrik och

cykelv?ig. Solviksviigen anvtinds frr promenader 6ret runt, men framlor allt under sommaren di

minga bes<iker sAgsjrins badplats. En 6kad biltrafik, som blir resultatet av kommunens ftirslag,

anser vi inte vara ftirenlig med den karaktAr som vi <inskar i omridet.

Vi har genomfiirt en ekfltundersrikning (bifogad som bilaga till motionen) diir vi foreslog att en

avstiingning av trafiken liknande den som finns pi Drottningviigen. Vi har tvi fiorslag:

L VZlgbom i omrfldet mellan Solviksviigen 42 och korsningen med Djupadalsviigen.

2. TvA viigbommar, en pi Djupadalsviigen mellan Backamovligen och Kummelniisviigen samt en
viigbom i anslutning till Solviksviigen l.

Fdrdelen med alternativ tvi iir att boende i omridet mellan Solviksviigen och Kummelniisviigen kan anvdnda
Solviksv?igen for att ni tillfartsviigar till omridet. Antalet boende i omridet torde inte generera nigon stdrre
trafik. Fdrdelen med alternativ ett 2ir naturligtvis att det blir f?ine viigbommar.
Vi anser att, {et iir upp till viighillaren att ta stiillning till placeringen av bom/bommar.
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