Till Eskilstorp och Hemmeslövs vägförening

Motion ang gång-och cykelförbindelse till Båstads nya station

Bakgrund
I december beräknas det nya järnvägsnätet över åsen kunna invigas och
den nya stationen tas i bruk. En glädjande händelse för många båstadbor,
inte minst boende i Hemmeslöv och Eskilstorp.

Allt verkar vara väl planerat inför denna start och trafikverket har
informerat om förbättringar och nya vägdragningar. I Nyhetsbrev vintern
2014-2015 ang projekt Hallandsås står följande:

"För att det skall bli smidigt att ta sig till den nya stationen,
bygger Trafikverket Inre kustvägen. Vägen går parallellt med
dubbelspåret från väg 115 i söder mot Al~p,svägen i
Skummeslöv. Dessutom sker ombyggnad av befintlig väg mellan
Allarpsvägen och Stora Strandvägen. Längs hela sträckan
kommer det att gå en upplyst separat gång- och cykelväg"

Emellertid saknas en säker tillfartsväg för alla resande som kommer från
Eskilstorp och Hemmeslöv och som önskar gå eller cykla till stationen. Den
sista sträckan på Mellanvägen fram till stationen är helt oskyddad. Med
tanke på att Mellanvägen är en oupplyst 40 km väg kommer det att
innebära en betydande olycksrisk för de som tar sig till stationen gående
eller med cykel. Detta miljöriktiga transportsätt är idag möjligt till gamla
stationen, men den möjligheten kommer att saknas när nya stationen tas i
bruk.
Undertecknad har varit i kontakt med kommunens ansvariga kring
projektet. De berörda har insett olägenheterna men beklagar att det i dag
inte finns några lösningar.
Det är inte godtagbart!

I ett påkostat bygge som tunnelprojektet bör det ingå en cykelsträcka på
några hundra meter. Unga som gamla vill känna sig trygga när de förflyttar
sig till och från stationen, men med dagens planering kommer det inte att
vara möjligt.

Yrkande:
Vi uppmanar Vägföreningen att snarast kontakta Kommunen och
Trafikverket och kräva en godtagbar lösning att på ett smidigt sätt för
gående och cyklister kunna ta sig till den nya stationen.
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