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Beskrivning
Vi som bor utmed Bondvägen i Vendelsö har inga alternativa vägar att välja
utan tvingas färdas på den hårt trafikerade Bondvägen för att ta oss till och
från området. Förutom boende färdas dagligen många bilister till
nationalparken, ridskola och privatstall. Tung trafik förekommer dagligen.
Många skymda kurvor finns och få bilister håller hastighetsbegränsningen. Vi
vågar i nuläget inte gå eller cykla längs Bondvägen.
Haninge kommun uttryckte som svar på tidigare medborgarförslag att man
önskar förlänga cykelvägen upp till ridskolan men för det krävs en ny
detaljplan vilket inte är aktuellt i nuläget. Jag vill återigen påtala faran med
trafikläget på Bondvägen. Att hastighetsbegränsa till 40 km/h är inte tillräckligt.
Mellan Forsens gård och Lyckeby gård finns emellertid en stig som ffa nyttjas
av ryttare men som inte kan användas av cyklister. Jag föreslår att kommunen
i väntan på en ny detaljplan här anlägger en kombinerad rid- och cykelväg.
Denna väg kan då nyttjas t.ex. av barn som cyklar till skolorna i Haga och
Lyckeby. Fler skulle då välja att gå och cykla istället, något som också rimmar
väl med Haninge kommuns initiativ "en friskare generation". Om fler vågar ta
cykeln skulle också biltrafiken minska på Bondvägen. Eftersom det endast
finns en väg in i området skulle denna cykelväg också kunna användas som
"brandväg" i händelse av en olycka och ökar därmed också säkerheten i
området.
Sammanfattning
Boende utmed Bondvägen i Vendelsö har inga alternativa vägar att välja utan
tvingas att färdas på den hårt trafikerade Bondvägen för att ta sig till och från
området. Eftersom cykelbana och trottoar saknas vågar boende varken gå
eller cykla längs med Bondvägen.
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Haninge kommun uttryckte som svar på tidigare medborgarförslag att man
önskar förlänga cykelvägen upp till ridskolan men för det krävs en ny
detaljplan.
Jag föreslår att Haninge kommun tillsvidare anlägger en cykelväg mellan
Forsens gård och Lyckeby gård. Då skulle man på ett säkrare sätt på cykel
kunna nå t.ex. skolor i Haga och Lyckeby. Fler skulle då välja att låta bilen stå
hemma vilket följaktligen minskar trafiken på Bondvägen.
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Kostnaden för cykelåtgärder (oavsett om man talar om separerade
cykelbanor, cykelparkering eller dylikt) är också ALLTID en försvinnande lite
del i jämfört med åtgärder för biltrafik.
Bygg för cyklister så kommer fler fler att cykla, svårare än så är det inte.
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