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Uppföljning av punkter från invånardialog Grimslöv 14 november
2016, tema trygghet
 Polisen kommer inom närtid att genomföra trafikkontroll i Grimslöv
 Förslag/önskemål och fysisk polisnärvaro någon timma då och då på orten
 Trafikproblem skapar oro
Uppföljning 2017-02-20
Det har genomförts ett antal trafikkontroller i Grimslöv med omnejd sedan invånardialogen. Dels med lokalområdespoliser och dels med trafikpolisen. Det pågår ett arbete
med att ha polisiär närvaro på landsbygden och detta står i medborgarlöftet som skrivs
under i slutet av februari. Vid ungefär 10 tillfällen har polisen haft kontroller i
Grimslöv.

 Problem med parkeringsmöjligheter vid Snickarvägen. Tommy Mases (ordförande i
AllboHus, som äger hus där) tar med sig frågan till AllboHus eftersom det till stor
del handlar om mark ägd av bolaget.
Uppföljning 2017-02-20
Frågan har förts vidare till AllboHus. Bostadsbolaget använder vaktbolag för att övervaka parkeringar m m.

 Per Ribacke lovar att föra frågan om problemen med höga hastigheter (trots hastighetsbegränsningar enligt skyltar) genom Grimslöv vidare till väghållaren Trafikverket.
 P-platser vid Skatelövsskolan räcker inte till varför parkering ske på olämpliga ställen. Kommunen får se över parkeringsfrågan vid skolan.
 Nedtagna gatljus i Odensjö har skapat otrygghet. Fler inbott efter förändringen
 Färdigställande av tidigare diskuterad belysningsplan och belysningsprogram efterfrågas. Per Ribacke ger löfte om att ta hem frågan och att planeringen ska aktiveras
i ”närtid”.
 Torne ger inte bra intryck för besökare. Bättre gatuunderhåll och inbjudande t ex pplatser kan förbättra situationen.
Uppföljning 2017-02-20
Parkeringssituationen vid Skatelövsskolan har kommunicerats med Carsten Wulf (förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen). Han bekräftar genom rektor på Skatelövsskolan att fler P-platser behövs och att det kan bli stökigt vid hämtning/lämning. Förvaltningen för samhällsplanering har visat på att fler P-platser enkelt kan anläggas
utan att ta skolgården i anspråk. Kommunens bostadsbolag Allbohus är fastighetsägare.
Då det gäller belysningsplan pågår arbete hur kommunen kan arbeta vidare med frågan. Förslag på arbetsmetoder redovisas vid beredningsmöte 24 april 2017.
Torne, liksom övriga tätorter, ingår i beläggningsprogrammet för asfaltering. Prioritering görs efter ÅDT (mängd trafik under ett dygn) i förhållande till status.
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