Skrivelse kring hastighetsbegränsning i Näsum
Näsum är en by i nordöstra Skåne med runt 1300 invånare enligt SCB (2016). Byn har ett stort antal barnfamiljer och centralt i byn ligger skolan med runt 200 barn från förskola till åk 6. Efter åk 6 åker barnen buss
till Bromölla eller Olofström för högstadie.
Byn har tre större infarter till byn (se karta i slutet), två från väg 116 (Axeltorspvägen och Linnavångsvägen)
och en österifrån (Linnavångsvägen). Genom byn finns tre större stråk, Linnavångsvägen, Kyrkvägen och
Dalasträdet. På dessa vägar passerar ett stort antal bilar med boende i byn, men också mycket bilar som ska
igenom byn och vidare till andra mål. Utöver detta går det också kollektivtrafik utmed delar av Linnavångsvägen, Kyrkvägen och Axeltorpsvägen.
Vi har under en längre tid uppmärksammat att hastigheterna inom byn inte hålls. Dels ligger problemet utmed Kyrkvägen förbi skolan där hastigheten är begränsad till 30 km/h. Här har polisen gjort hastighetskontroller med ett flertal bilförare som togs för fortkörning.
Det som bekymrar oss mest är dock den hastighet med vilken bilar tar sig in och ut ur byn. Detta gäller
framförallt infarterna från Vånga (Linnavångsvägens östra infart) samt från 116 via Axeltorp. Motormännen
gjorde nyligen en mätning på Axeltorpsvägen och resultatet var nedslående, se deras svar nedan:
Hej!
Jag heter Mikael Kullberg och jag är vägombud för Motormännen i Östra Skåne. Motormännen har varit och gjort mätning av hastigheten på Axeltorpsvägen i
Näsum. Motormännen mätte ca 100 fordon varav 48 fordon höll 50 km/tim eller lägre. Ca 50 fordon höll högre hastighet. Högsta uppmätta hastighet var 110
km/tim, sedan varierade det med 83 km, 76 km och ned till 63 km/tim. Det är givetvis inte acceptabelt att mer än 50 % kör för fort och det är helt oacceptabelt att
köra fortare än 50 km/tim och 110 km/tim är definitivt en oacceptabel och oansvarig hastighet på en väg som tillåter 50 km/tim.
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Med bakgrund av detta önskar Näsums byutveckling på uppdrag av invånarna att Trafikverket undersöker
möjligheten till fartnedsättande åtgärder utöver hastighetsbegränsningar i Näsum. Vi önskar även att
Trafikverket tittar på möjligheten att permanenta hastighetsbegränsningen på 30 km/h runt förskola/skola, då
där rör sig mycket barn även under tider då skolan är stängd.
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Näsums byutveckling är en ideell förening som sedan 2012 arbetat med utvecklingsfrågor viktiga för att byns invånare och
företag ska uppleva Näsum som en attraktiv, välfungerande och socialt hållbar by. Vi arbetar tillsammans med Bromölla
kommun, byns invånare, företagare och annan omvärld för att påverka och utveckla inom valda frågor. Läs mer på
www.nasum.se

