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I Hagaby håller vi hastigheten!

Tack Du som håller rätt hastighet i Hagaby! Trots ett stort antal tidigare uppmaningar är dock tyvärr
hastigheten i området fortfarande ofta alltför hög. Boende längs de mest trafikerade gatorna är
förtvivlade och konstaterar varje dag hur många håller alltför hög hastighet. Det är ibland tillfälliga
besökare i området, såsom gäster, hantverkare, yrkeschaufförer, Örebro Kommuns fordon och
ibland ”smitningar” mellan järnvägsövergångarna vid bomfällningar som överskrider hastighetsgränsen,
men oftast är det tyvärr vi själva som bor i området som har allra svårast att undvika att köra för fort. Det
sker säkerligen i många fall både omedvetet eller i rent oförstånd, men de få sekunder det handlar om
att ”vinna” på en hastighetsöverträdelse inom området kan aldrig någonsin ställas i relation till de
tusenlappar en fortkörning kostar, det besvär och kostnader ett återkallat körkort medför eller det faktum
att orsaka en skada eller dödsfall av en annan människa!
Om det inte vore ett problem skulle vi inte behöva gå ut med denna ”kampanj”. 30 km/h är en absolut
maximal hastighet vid helt fri sikt och inga andra fordon eller människor i närheten. Längs gatorna i
Hagaby finns ofta både parkerade och mötande fordon, häckar, lekande barn, tvärgator, fotgängare,
cyklister etc vilket gör att lämplig hastighet efter rådande trafiksituation oftast är betydligt lägre.
För att ständigt påminna Er som bor i Hagaby om att hålla hastighetsbegränsningen har vi tagit fram en
kylskåpsmagnet som vi nu bifogar till samtliga hushåll på västra sidan av järnvägen i Hagaby, oavsett
medlemskap, i ett försök att uppmärksamma fenomenet och bidra till att åstadkomma en förbättring.
Sätt upp magneten på kylskåpet för att få en påminnelse varje dag! Nästa gång Du kör bil i Hagaby
– håll koll på hastighetsmätaren. Det är lätt att köra alltför fort.
Tack på förhand för Din medverkan att efterfölja hastighetsgränsen, göra Hagaby betydligt säkrare och
därigenom undvika att olyckan är framme! Tack för Din förståelse och respekt för andra människor!
Återigen, stort tack till Dig som redan idag håller Dig på rätt sida om hastighetsgränsen!
Med vänliga hälsningar,
Hagaby Villaägareförening

