Hej!

Från Marieholms Byaförening 2009-04-23

Jag mailar er angående trafiken av tunga fordon genom Marieholm som kan åtgärdas via
ändring av skyltar och GPS-koordinatorer. Här är ett brev och svar vi fick från Vägverket
under mars månad. De hänvisar till er och vi vill att ni ska ta ställning och ge dem ett svar så
de kan skylta rätt. Låt denna mail-kedja vara intakt.
Hej VV!
Jag heter Krister Larsson och sitter i trafiknämnden i Marieholms byaförening, Eslövs
kommun.
Jag har en synpunkt angående väg 108 och väg 17 i Marieholm, som vi vill ha åtgärdat.
En ny dragning av väg 17 går nu förbi Marieholm sedan 2007, men tung trafik på väg 108 går
fortfarande genom byn via Storgatan, Kvarngatan. Detta är mycket olyckligt då tanken med
den nya väg 17 var att bli av med tung trafik genom byn.
Orsaken till detta är att lastbilarna går via GPS, t.ex. utländska chaufförer följer noga sina
GPS då de annars inte hittar. Vid en kontroll at Eniros kartor så går 108 GENOM byn via
Kvarngatan. Vi vill med denna skrivelse ändra på detta genom att be er ändra 108;ans
dragning till;
Norrifrån; höger i rondellen in på väg 17, vänster in på Teckomatorpsvägen sedan höger mot
Kävlinge.
Söder ifrån; vänster från 108 in på Teckomatorpsvägen, höger ut på väg 17 och sedan vänster
i rondellen norrut.
När detta ändras på GPS och kartor försvinner problemet hoppas vi.
Vi vill också ha skyltar på alla infarter till Marieholm att GENOMFART av tung trafik är
förbjuden i byn, kanske med tillägg om max axeltryck. Varutransporter mm är välkomna.
Ser ni problem med detta?
Vänligen;
Krister Larsson Trafiknämnden Marieholms Byaförening
Och här är svaren;
Från vägverket mars 2009
”Du bör kontakta kommunen om detta för det är deras väg som trafiken går på och deras sak
att försöka göra en förändring. Sedan är det Vägverkets sak att skylta enligt kommunens
åsikter. Vi har försökt med vägvisning styra trafiken runt Marieholm men kör de med hjälp av
GPS är det svårt att styra dem ändå”
Helene Månsson, Vägverket Kristianstad
Från Vägverket april 2009
”GPS-kartor och deras ledning är svår att komma åt. Det är många leverantörer av dessa
kartor och rutter, de brukar uppdatera detta rätt så ofta men GPS-ägare brukar inte uppdatera
sina kartor så ofta så felen kvarstår länge. Eniro mfl kan du själv försöka påverka, det brukar
finnas felrapporter man kan lämna in till dem på deras webbsidor.
Just nu kan vi tyvärr inte hjälpa dig mycket mer än den vägvisning som finns på platsen och
senare om kommunen tar något beslut om t.ex. genomfartstrafik.”
Helene Månsson, Vägverket Kristianstad
Mvh; Krister Larsson, Marieholms Byaförening

