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 Ange vilken verksamhet eller område din synpunkt gäller för
TN 2021/3386 om hastighet på Storvägen i Ljugarn

Lämna synpunkter

1. Lämna synpunkt

Ange ett område där du vill lämna en synpunkt
Trafik och infrastruktur

Ärendet kommer att registreras hos tekniska nämnden.

Synpunkten gäller
Klagomål

Beskriv din synpunkt
Sänkningen från 50km/h till 30km/h på angiven sträcka längs med väg 144 är för stor.
 Trafikflödet blir sämre nu eftersom det är 30km/h på alla andra vägar i Ljugarn, där Storvägen (alltså väg 144), tidigare har fungerat 
som en propplösare
 Storvägen anses som en säkrare väg av de boende i Ljugarn, eftersom det är en huvudväg med trottoar längs med hela sträckan där 
det tidigare var 50km/h och att alla andra vägar har väjningsplikt gentemot trafiken som framförs där.
Vi får stressiga trafiksituationer med korta avstånd och i värsta fall farliga omkörningar i samhället med den risk det medför. Att köra 
40 genom ett samhälle är inte en ovanlig hastighet, den existerar i hela Sverige och är hyfsat lätt att följa. Men att köra 30 flera 
kilometer genom ett helt samhälle på vintern när det knappt bor någon här går inte att motivera.
Hastigheten på Storvägen har diskuterats i många år eftersom 50 ansågs för hög. Den allmänna meningen är att det bör vara 40 vilket 
är lämpligt höst, vinter och vår. Under sommarmånaderna kan det vara så mycket trafik att det knappt går att köra 30.
Ljusa udden Utvecklingsbolag, som givetvis inte kan tala för alla som bor på Ljugarn, har informerat berörda via Facebook med 
anledningen av omläggningen och har hittills fått över 200 reaktioner som kan sammanfattas med att det visserligen råder delade 
meningar men att framför allt de fastboende vill ha 40km/h. Därför kräver Ljugarn att hastigheten på Storvägen mellan Hålvägen och 
vändplan för bussen nere vid hamnen skall vara 40. Om Region Gotland trots allt framhärdar att det måste vara 30 så får ansvariga 
komma hit till Ljugarn och förklara beslutet för de som bor på Ljugarn. Ljusa udden kan i såna fall hjälpa till att arrangera mötet i 
lämplig lokal.

2. Dina uppgifter

Ange om du vill bli kontaktad
Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat din 
synpunkt. Din synpunkt kommer att databehandlas och registreras. 
 

Jag vill bli kontaktad

Kontaktuppgifter
Ange dina kontaktuppgifter för återkoppling
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