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försämrade miliön på Carl Gustafs vä9"

(;anrkontorct kxn
rrappingaflgar.

Cigarettfimparna
Nagra

Svar på skrivelse "Krav på åtgärder mot den

I skrir.elsen pekar Er filrening Pa efl rad Problem sid och i andutning till
busshallplatsea pa Crrl Gusrail räg.

?roblemen gilller: Nedskräpning. cigarenfimparna, rökning' bussartns högtalarc

och trafiksituationcn. L tihan rir löpandc dialog mcd SkenetraEkcn har d dc)at

upp fragomx uifråo lara respektirc huludsalliga anstarsområden'

Galukontoret svarar här tör ir.gorna: oedskäPningen, cigarettfimparna och

tratiksituarionen. Ovdgr fr;rgot häm'isar !i till Skånctrallken.

Nedsl:räpningen
IIela uottoarcns btedd liggcr p^ tästighctsägar€ns ansvar att renhålla'

Renhallningen äl gatornn figger Pa gatukontoret. Elentuella s\npunkter pe

g^turcnhå1l.rngen kan lämnas till gatukontorcts kundscn'icc.

nr'ärr inte palerka situalionen med evenrucll urinering rid

Fter pappctskorgar h^r nytigcn satts upp för att möta der ökadc bchol'et
papperskorgr är kombinerade askkopPar. och \i far se över om det

möjlighct xtt komplettera med fler askkopprr.

Trafiksituationen
Gällandc bLrssfrlen: Gatukontoret Pianerar alt mala en heldragen gui linje Iängs

sträckan metlan S. Föstadsgatan och \ikolaigxtan. Regleringen är egendigen

t-r'dJig nog som den är idag, mcn det kon11net trolignrs att förbättra läget om ri
mälar. Om problcmen skule lbrtsätta sä får föreningen tända ''ig til1p-bolaget.

,\ngriende bussresenäter som rusar §'ärs ö\'er gåtin: Det finns cn säkrad

passage för gåendc att anrätdr. D.t fu inte fölbiudet att ko$a gntan där mafl

i{J om man kan göra det traflksäkert. Platscn är idag inte olJcksdrabbad, mcn

ol.ck*irlLionen pa gaL)n tÄt' upp.r g,rrukonrorcr oc\ tid bch^t I": l'rrtan

om Itte rliyre tra Eksäkerl, etsätgärder upp.

Gällardc bulcfl ljnligt trafibäking frin 2013 trafikcras Cul Gustafs r-äg ar ca

12500 fordon pcr d1'gn. 119'o ai dcssa är rung traik. NIed bussomlägpingen



r (:)

fran S6dra Iriirstadsgntan urökas antalet busspassager Pä Cad Gustafs \:äg mcd

1195 per dlgn på cn tardag l{älften ar-dessa går på den sidan där Brtlckatten
tige... N:. åk"i"ge" med i195 tunga fordon läggs till och berilning görs för

ni:trafikmangd oih andel tung trafik Pa ?0"/o sä höjs den ek\i'alentå liudniån
nigot. lI^xnivår som anger liudnir'än \id cnskitd Passage förändras däremot

inå. Farindringen innebär att antal passager blir f'ler men iote att bullemir'åema

ökar. Föreningen är sannolikt bcflittigåd att ånsöka om bidrag för
butterskyddsåtgärdet genom gatukontoret. Ljudnivnn \.id fasad är idag högre än

de kitetier som gäller för aft fi bidrag. En ornläggning ar bussftafrken ä!

annars ioget som kan anses oflor:_oalt i delta centrala läge näfl Söden'ärn som

är en av de vikrigaste kollektivtrafiknodema i Nlalmö. Carl Gustafs 1'äg var

redan ridigare trafikerad ar stadsbussat och rcdan i det läget bör

fastigLetsägren rarit berättigad bidrag för bulletskrddsåtgätder'

I frågan giilande luilmätningar hänrisar gatukootoret till miljöfön'åltoingeo för

,'idare informatior trIätningeo På Catl Gustafs räg är planerad att På51ä tjll
seprembct 2014. N{ätoingen kan bJi förlängd om iflte cffekrema a\-

bussomläggningen helt kafl uwärderas. Resultateo av mätningarna har stor

beq'delse för arbetet med ått följa miljökvalit€tsnormerna för härrcdioxid.

Uträrderingsarbetet har därför hög Prioritet och är förhoppningsvis klart innan

årsskiftet. Kontaktp€tsoner på miliöfön'altningen tu Susanna Gusrafson och

Henric Nilsson.

Med r.änlig hälsning

Emma Norrhede
KollektivtraEksamordnate


