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Förslag
Anläggande av GC-väg mellan Gånsta och Gåsbacken-Sädgåsvägen

Motivering
Under de senaste drygt tio åren har bostadsområdena Gåsbacken
och Sädgåsvägen tillkommit längs vägen mot Vallby. Totalt rör
det sig om cirka 35 hushåll.

Det saknas i nuläget en trafiklösning som medger säker gång-
och cykeltrafik till och från Enköping. På sträckan mellan
bostäderna och Gånstagården där GC-banorna börjar, är gående
och cyklande hänvisade till Vallbyvägen där hastigheten är 70
km/tim och där vägrenar saknas helt.

Som cyklande mellan bostaden och arbetsplatsen upplever jag
varje enskild resa som obehaglig, gränsande till livsfarlig.
Jag ser också varje dag skolbarn som står och väntar bredvid
Gåsbacksvägen på sin skolskjuts, i omedelbar närhet av
biltrafiken som oftast går fortare än tillåten hastighet.

Vi får som medborgare ofta höra hur bra och nyttigt det är att
ställa bilen och ta cykeln istället. Det är givetvis också
något att eftersträva som en väg mot ett hållbarare samhälle.
Pågående pandemi har också medfört ett ökat antal gående och
cyklande även denna vägsträcka. Det är alltså fler som utsätts
för fara idag längs detta vägavsnitt än för bara ett år sedan.

Jag föreslår därför att Enköpings kommun omgående anlägger en
GC-
bana från Sädgåsvägen -Gåsbacken, kortaste vägen till Gånsta
där den kan anslutas till befintliga banor.



Åtgärden kan lämpligen ske genom breddad och avlyst del av
vägbanan, som på ”gamla E18” till Hummelsta. Alternativet är en
nyanlagd vägyta på åkermarken (som ändå är förbrukad efter
avloppsarbetet?). Som jäm,förelse har ju nyligen GC-bana
anlagts längs Östra Ringleden vid Annelund.

Om detta inte kan ske, bör hastigheten längs Vallbyvägen sänkas
radikalt!

De nämnda bostadsområdena har föregåtts av kommunala
detaljplaner och byggnadslov, och områdena har i skrift
omnämnts som ”barn- och familjevänliga”. Det är därför inte mer
än rätt att vi som bor där också känner denna ”vänlighet”.
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