
Övergångsställen och gång-/cykelväg dröjer:
Vallentuna kommuns trafikplanerare David Nykvist har skickat nedanstående text om aktuellt
läge för de planerade förbättringarna av trafiksäkerheten i Lindholmen.

Gång-cykelväg från nybyggnads-området
Kulla i söder till idrotts-platsen i norr

"Vad gäller GC-vägen så håller vi fortfarande på med att
försöka lösa in den delsträcka som vi själva inte äger.
Sådant tar tyvärr lite tid, vi håller alltså på att förhandla
med markägaren. Men så fort det är löst så sätter vi
igång. Utan att lova något så är min ambition att vi kan
börja bygga den under våren."

Övergångsställe till idrottsplatsen

"Vad gäller förbindelsen till IP och hembygdsgården så
har vi påbörjat projektering för en lösning som innebär
att den befintliga motionsslingan förlängs rakt norrut
utefter Lindholmsvägen - samt med passage över till IP i
höjd med den lilla bergknall som ligger på västra sidan
och där sikten är som bäst, vilket innebär att en gångbana
även måsta anläggas en bit utefter den östra sidan upp till
IP.
På västra sidan skulle gångvägen fortsätta norrut till
hembygdsgården efter passagen till östra sidan."

"Men vi vet ännu inte om och när detta kan genomföras
såsom jag beskrivit ovan eftersom det dels hänger på de
kostnader som kan bli aktuella ifall Länsstyrelsen hittar
kulturhistoriska värden där vi vill förlägga gångbanan -
jag vill dock tillägga att de i övrigt har en positiv
inställning till denna åtgärd - dels om vi kan hitta en
lösning på östra sidan som inte innebär att diket behöver
läggas i trumma (vilket var skälet till att Vägverket avslog
vårt ursprungsförslag med gångbana i direkt anslutning
till körbanan). När vi gjort en första skiss så kommer
Länsstyrelsen utifrån den göra sin bedömning, bl a
kommer de att under ett par dagar gräva i marken utefter
sträckan."

Övergångsställe vid Humlevägen

"Vad gäller Lindholmsvägen/Humlevägen så har vi fått
godkännande från Vägverket för en lösning med refuger
på Lindholmsvägen norr respektive söder om korsningen
med Humlevägen, den norra refugen får en passage och
anslutning till befintlig gc-väg på västra sidan samt
gångbaneanslutning in på Humlevägen. Projekteringen har
påbörjats och byggnation i början av nästa år förutsatt

att det inte är snöstorm"   

Med vänlig hälsning

David Nykvist
Trafikplanerare
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Från macken i söder till idrottsplatsen i norr.
Den inritade gång-cykelvägen och
övergångsstället (i svart) är redaktörens
tolkning av David Nykvists text.

Humlevägens övergångsställe, enligt
redaktörens tolkning.


