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Krav på åtgärder mot den försämrade miljön på Carl Gustafs väg
Den utvidgade busshållplatsen utanför Lekattens bostadsrättsförening på Carl Gustafs
väg 40-44 har medfört stora olägenheter för föreningen och dess medlemmar. Vi önskar
med denna skrivelse rikta er uppmärksamhet på den försämrade gatumiljön som den
ökade busstrafiken lett till och kräver att ansvariga snarast vidtar åtgärder för att
förbättra situationen.
Vi vill peka på följande problem:
 Nedskräpningen. Det behövs fler papperskorgar som töms med kortare
intervall. Även urinering vid trappingångar lär förekomma.
 Cigarettfimparna. Vår fastighetsskötare får ta hand om hundratals fimpar på
trottoaren där vi har skyldighet att hålla rent. Städningen av trottoaren innebär
ett stort merarbete jämfört med tidigare. Det behövs fler askfat och
gatusopmaskiner som regelbundet städar bort fimparna.
 Rökningen. Främst väntande busschaufförer men även resenärer står och röker
vid våra trappingångar och under våra balkonger vilket gör att cigarettröken
tränger in i lägenheterna. Skånetrafiken måste förmedla tydliga ordningsregler
till chaufförerna angående rökningen och även att kaffemuggar inte ska lämnas
på fönsterbleck eller på cyklars pakethållare.
 Bussarnas högtalare. Den höga volymen på trafikmeddelanden som ropas ut i
bussarnas högtalare stör boende på morgnar och kvällar. Det är önskvärt att
volymen dämpas.
 Trafiksituationen. Placeringen av bankomaterna vid Swedbank leder till att
bilar parkerar i bussfilen och skapar oreda i trafiken. Bussresenärer rusar tvärs
över gatan utan att använda övergångsställena (förslagsvis bör ett mitträcke
sättas upp). Även trottoaren mot cykelbanan är riskfylld för bussresenärerna.
Vi föreslår att bullermätningar genomförs och att kommunen bekostar lämpliga åtgärder
om bullernivåerna är för höga. Vi önskar även ta del av de luftmätningar som gjorts på
Carl Gustafs väg och vilka åtgärder som planeras.
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