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Kristianstads kommun har behandlat din fråga 

Detta mejl går inte att svara på.  

Har du fler frågor eller ytterligare information, mejla till kommun@kristianstad.se och uppge 

rapportnumret. 

Information om din fråga 
Rapportnummer: UP201718557 

Registreringsdatum: 2017-04-11 klockan 22:02:31 

Rubrik: Medborgarcenter - Övergångställe på 

Åsumsvägen 
 

 

Svar 
Hej Mathias! 

 

Tack för dina synpunkter. 

Vi har en trafikutredning på gång i området. Dock gäller den framför allt att ev. 

anlägga ett övergångställe över Åsumsvägen vid Sibyllevägen, eftersom det passerar 

mycket skolbarn just här. 

 

Generellt sett så är ett övergångställe i första hand en framkomlighetsåtgård och 

ingen säkerhetsåtgärd. 

Sikten är mycket god vid denna plats och hastighetsbegränsningen ligger på 40 

km/h. 

Sedan "Zebralagen" infördes (att bilister skall släppa fram gångtrafikanter som vill 

korsa ett övergångställe) så har olycksfallsstatistiken ökat, då gångtrafikanter inte 

har den uppmärksamheten som trafiken kräver. 

Mestadels är det bäst att inte anlägga övergångställe av denna anledning, då 

gångtrafikanter blir mer försiktiga i trafiken. 

 

Vi kommer att titta närmre på detta ärende och utreda om det behövs ett 

övergångställe vid Falkvägen. 

I så fall utförs det när budgeten medger detta. 

 

Önskar dig en bra dag! 

 
Med vänlig hälsning 

Anna Olsson, C4-teknik 
 

Kristianstads kommun 
Medborgarcenter 
kommun@kristianstad.se 

044-13 50 00  
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Till: 'kommun@kristianstad.se' 
Ämne: Medborgarcenter - Övergångställe på Åsumsvägen 

 

Hej Kristianstad Kommun 

Jag heter Mathias Wennberg och är styrelseledamot i Villaföreningen Solbyn i Kristianstad (området 

Hedentorp och Helgedal). 

Under föreningens årsmöte som hölls i februari (2017-02-09) kom det upp några frågor och förslag 

om vägar och trafiken området. Ett förslag var om man inte kunde göra ett övergångställe vid 

bushållplatsen ”Hedentorp Falkvägen” utmed Åsumsvägen. Det är många som passerar över vägen 

vid detta ställe. Mitt emot busskuren på andra sidan vägen ansluter en gångväg som följer diket 

genom området. Från den gångvägen är det många som går till busskuren samt passerar Åsumsvägen 

när de bl.a. rastar hundar eller promenerar i området. 

Hur ser Kommunen på trafiksituationen utmed Åsumsvägen och går det att placera ett 

övergångställe. 

Vänliga hälsningar 

/Mathias Wennberg 

Villaföreningen Solbyn i Kristianstad, Kassör 

www.solbyn.se 

www.facebook.com/Solbyn 
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