
Säkrare trafik vid utfarten i Barhäll
Barhälls  Egnahemsförening har under en lång tid
framfört önskemål och synpunkter på utfarten från
området  till  Grenadjärgatan  samt  överfarten  över
Industrigatan.  Under  hösten  2017  lämnade  Bar-
hällsföreningens  trafiksäkerhetsgrupp,  med  Lars-
Erik Borg i spetsen, in ett ”Linköpingsförslag” för
att påkalla uppmärksamhet kring våra två stora tra-
fikproblem. Det handlar om den farliga utfarten vid
pizzerian samt att vi önskar en tunnel under Indust-
rigatan för framförallt en säkrare skolväg. Försla-
get fick över 200 ”röster”.

Den 8 november hölls ett möte mellan represen-
tanter   för  Barhälls  Egnahemsförening,  Rolf  Ek-
lund, Waldemar Bau och Lars-Erik Borg, och kom-
munalrådet Elias Aguirre biträdd av två tjänstemän
från stadsmiljökontoret.

Vid mötet presenterade kommunen följande för-
slag som innebär  att  cykel  och gångtrafik utmed
Grenadjärgatan  prioriteras  före  biltrafik.  Gående
ska ha en bredd på 1.8 meter  på gångbanan och
cyklande  en  bredd  på  3.2  meter  på  cykelbanan.
Dessa banor ska vara synligt markerade för respek-
tive kategori, samt upplysta och tvära svängar ska i
möjligaste  mån rätas  ut.  Konkret  kommer  cykel-
och gångbanan att flyttas ut från husväggen fram-
för pizzerian och rustas upp och så den blir säkrare.
Träden som finns utefter Grenadjärgatan betraktas
som skyddsvärda och ska finnas kvar. Det innebär
att området mellan Barhäll och trädraden kommer
att  vara gångbana medan cykelbanan kommer att
läggas utanför träden. Nuvarande fordonsgata kom-
mer att tas i anspråk och cykel- och gångbanan mot
det som vi kallar bussgaragesidan kommer att re-
duceras. Eventuellt kan det även bli så att gatan av-
smalnas vid busshållplatsen så att trafiken får vänta
tills bussen har hämtat och lämnat passagerare.

Någon planskild korsning över/under  Industri-
gatan finns f.n. inte med i planerna. Vårt önskemål
kvarstår härmed.

Projektet  kommer  att  starta  med  det  snaraste.
Entreprenör ska utses med förhoppningen att bygg-
start sker sommaren 2018.

Pådrivande  faktor  i  detta  projekt  har  varit  att
staten skjuter till bidrag till kommunen med 50%
av kostnaden för produktionen. 

Vid mötet diskuterades även några förslag på pla-
cering av ljussignalerna i korsningen Industrigatan
och Grenadjärgatan samt andra förslag för att göra
korsningen och utfarten trafiksäkrare.

Grannsamverkan
Mörkret betyder att det är lättare för tjuven att hålla
sig dold. Det bästa sättet att skydda sig är att ha
ljus på huset. Gärna med rörelsedetektor.  Använd
LED-lampor  så  blir  elkostnaden  inte  så  stor.  Se
också till att inte ha stora buskar intill huset där tju-
ven kan gömma sig.

Medlemsavgift
Du kan redan nu betala in 2018 års medlemsavgift.
Medlemsavgiften är 100 kr och betalas till Plusgi-
ro: 64 75 74-3. Ange medlemsavgift 2018 och ad-
ress så att vi kan identifiera din inbetalning.

Styrelsen önskar alla barhällsbor en riktigt
god jul och ett gott nytt år!

Kom ihåg att släcka ljusen!

Tänk på hastigheten och stopplik-
ten vid utfarten.
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