Marieholm 2012-01-24

Trafikverket
Box 543
Kristianstad

Ang: Belysning på väg 17 vid Marieholmsavfarten
Jag har tidigare skrivit till Eslövs kommun (se bilaga) om att det är mycket svårt
att hitta avfarten till Marieholm när man kommer på den nya väg 17 från
Landskrona.
Jag har nu fått Marieholms Byaförenings uppdrag att framföra samma sak till
Trafikverket med en förhoppning om att något kommer att göras. Vad som står i
bifogade brev gäller i högsta grad även i dag – mer än över två senare!!!
Tacksam för ett positivt svar.
På uppdrag av Byaföreningen

Raul Högberg
Klaragatan 1 A
24030 Marieholm
(fom 5 mars 241 72)

Bilaga: Skrivelse till Eslövs kommun 2009-11-24

Kopia: SkD

Marieholm 2009-11-24

Bilaga

Eslövs kommun
241 80 Eslöv
Att: Kurt Lindkvist och Stadsarkitekt Lennart Fredriksson
Ang: Belysning vid Marieholmsavfarten
Som Marieholmsbo känns det mycket lugnt och bra att äntligen slippa den
tunga trafiken på Storgatan genom Marieholm.
Nu önskar vi även att genomfartstrafiken Kävlinge – Röstånga försvinner.
Det blev en snygg och bra rondell i korsningen nya väg 17 och
108/Kvarngatan med kraftig belysning, men………
Om man däremot kommer från Landskrona och skall till Marieholmsvänger
man givetvis in där den ”gamla väg 17” (numera 108) ansluter till väg 17.
Detta går bra under den ljusa delen av dagen, men efter mörkrets inbrott är det
mycket svårt att hitta avfarten – och det blir inte bättre när regnet öser ner !
Det står visserligen en stor upplysningstavla strax före avfarten – men den
bländar föraren mer än gör nytta !!
Enligt en tidigare telefonuppgift från en kommunrepresentant fanns belysning
in-planerad både vid ovanstående avfart och den till Reslövs kyrka. Nu undrar
vi varför dessa belysningar inte sattes upp?
Vi ser fram mot ett positivt besked till ovanstående önskan.
På uppdrag av byaföreningen
Raul Högberg
Klaragatan 1 A
240 30 Marieholm

