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FÖRSLAGET:

i

GANGV AG tätorten BREMORA (Vårstavägen) GRÖDINGE.
Att en gångväg anläggs: vid Vårstavägens Norra sida från Busshållplatsen (Bussens
ändhållplats),
förbi T-korsningen Bremoravägen. Gångvägen skyddas av räcke. Ett övergångsställe i höjd
med bussvändslingan. Det finns utrymme for att anlägga en gångbana utefter skogskanten.
Alternativ.tgfmgyfigsläge: Vårstavägens södra sida, gatlyktssidan, räcke utesluts,
övergångsställe före kurvan, (se tlygfoto).

MOTIVERING:

i

Ett förortsproblem tätorten gällande oskyddade trafikanter.
(På forekommen anledning, på uppdrag från boende).
Byggnadsexpansionen på 1960-talet med ett större antal flerbostadshus Bremora s8mt
radhusområdet väster därom (Vårstavägen 39-105).
På 1970-talet bebyggs området väster om Brernoravägen: Bofinkvägen, Gråsiskevägen,
(småhusbebyggelse). Vägar som är betjänta av gångvägen.

i

På l 990-talet bebyggs Blåhakevägen, Rödhakevägen och Gärdsmygen (radhusbebyggelse ).
Vägarnas tillkomst understryker behovet då trafiken har ökat väsentlibrt.

i

Således har bebyggelsen expanderat med omfattning olika skeden. Samtliga områden/vägar
som anges använder T-korsningen i båda riktningarna, det är områdets enda till-och franfart.
Gående från områdena väster om T-korsningen är hänvisade till en hårt belastad bilväg
(Vårstavägen), för att nå busshåJlplatsen.
Gående tiJl- och {HmBl'Otorpsbadet

ål"

hänvisade till den livsfarliga bilvägen.

Gående med barnvagn samt mattar och hussar med hundar och övriga.
Botkyrka kommun förespråkar klimatsmart, att använda allmfuma kommunikationer !Dr
resor.
Kategorin resande har ökat inte minst bland barn och ungdom. Att tvingas ut på körbanan är
inte att rekommendera. Ett fleltal incidenter har inträffat men som tur är har ingen kommit till
skada, än så länge.
Det kan vara ett förbiseende från kommunen att inte en gångbana kommit till då områdena
bebyggs olika skeden, vilket orsakar problem för oskyddade trafikanter då dom utsätts mr en
onödig uppenbar fara.

i

i

Vi som bor området upplever att trafikrytmen är hetsig med höga farter då
Vårstavägen/Bremoravägen inbjuder till oönskad hastighet.
För Grödingerådet och boende Bremora. Bo Sigerlöv or4f Bilaga: flygfolo.
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