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Malmöinitiativet
Information
Vesna Lagerstedt har kvitterat denna registrering.
Sammanfattning
Totalt antal ärendedagar: 50
Registrera
Reg datum: 2020-04-19 klockan 12:04:45 (Totalt antal ärendedagar: 50)
Rapport nr: EF20200070
Granska
Antal ärendedagar (denna aktivitet): 1 dagar
Svar
Förslag, rubrik

Farthinder på östra delen av Geijersgatan
Sedan man gjort det svårare att snabbt komma igenom till andra
delar av stan via Annetorpsvägen och Mellanhedsgatan (genom
farthinder etc) samt Limhamns sjöstad har byggts så har mycket
trafik fördelats till Geijersgatan och Geijersgatan har blivit en
genomfartsled för i princip all trafik som ska öster-/västerut.
Bilarna som kör på Geijersgatan kör i regel för fort och framför
allt finns det många bilister som kör alldeles för fort. Givet att det
är ett bostadsområde de kör igenom med mycket barn och
gående är risken för en allvarlig olycka väldigt hög och frågan är
inte om det kommer ske utan när.

Förslag,
beskrivning

På Geijersgatan mellan Bellevuevägen och Linnégatan/
Erikslustgatan är det en sträcka på totalt 1km som är lutande och
rak, vilket gör att det är lätt för bilister att få upp farten. Längs
denna sträcka finns inga skyltar eller dylikt för att man som bilist
ska bli påmind om att man kör igenom ett bostadsområde.
• Sträckan mellan rondellen på Bellevuevägen/Geijersgatan och
ett obevakat övergångsställe är 550 meter. På denna sträcka
hinner bilarna (och den otaliga mängd tung trafik som kör på
Geijersgatan) få upp en fart betydligt högre än de 40km/h som
gäller och som egentligen är för mycket för att ha de marginaler
som krävs. Längs denna sträcka bor barnfamiljer och det ligger
även en lekplats som inte är inhängnad 9 meter in på södra
sidan, vilket gör att risken finns att ett barn ska springa ut framför
en bil som inte hinner bromsa i tid. Vi grannar har varit med om
otaliga incidenter där marginalerna till en eventuell olycka har
varit alldeles för små. Till det första farthindret är det ytterligare
150 meter, vilket innebär att det är fritt blås i 700 meter och ett

stort antal bilar kommer upp i en otroligt hög hastighet. Eftersom
trottoaren på den norra sidan av gatan är så smal krävs det
enbart ett felsteg av t.ex. ett barn för att hamna rakt ut i gatan
där många bilister kör i upp till 70km/h.
• Vårt förslag är att man bygger två farthinder (finns sådana som
är anpassade för uttryckningsfordon) för att väsentligt sänka
farten. Ett vid korsning Baldersstigen/ Geijersgatan för att
bilisterna ska få ner farten när de kommer från Ärtholmsvägen
och ett vid Sagoliden/Geijersgatan där det passerar många
skolbarn i rusningstrafik.
• Utöver detta skulle vi gärna se att man breddar trottoaren på
den norra sidan. Vi anser även att det skulle vara välbehövligt
med skyltar med lekande barn vid lekplatsen. Dessa kan vi
införskaffa själva men behöver godkännande för att sätta upp
dem.
Förslag, länk till
relaterad sida

https://www.dropbox.com/sh/8w18imc63qlcdvp/AACgSajGHbIq9b9rM3r0bRoa?dl=0

Publicerat initiativ
Antal ärendedagar (denna aktivitet): 47 dagar
Sammanställa/arkivera
Antal ärendedagar (denna aktivitet): Mindre än 1 dag
Till nämnd/avslut
Antal ärendedagar (denna aktivitet): 1 dagar
Svar
Bifogat Malmöinitiativ överlämnas nu till er nämnd för
vidare behandling då det har uppnått minst 100 röster.

Initiativet överlämnat för
behandling/besvarande

Efter behandling i nämnden ska beslutet registreras i
Platina. Beslutet ska också skickas till Stadskontoret,
initiativet.stk@malmo.se, som i sin tur meddelar
initiativtagaren och publicerar svaret på
Malmöinitiativet.
Hälsningar
Vesna Lagerstedt Malmöinitiativet
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