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Hej Grannar – November 2016
Grannar mot brott
Månadsbrev – november 2016
Informationssäkerhetsmånaden
Oktober månad var den Europeiska informations-säkerhetsmånaden. I Sverige
arrangerades kampanjen av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisens Nationella bedrägericenten. I
år var temat id-kapning.
Mer information hittar du www.dinsakerhet.se/idkapning.
Genom att svara på frågorna i nedanstående test får du en samlad bedömning av
hur utsatt du är för att råka ut för
identitetskapning.

Spärra obehörig adressändring
Skatteverket har tagit fram en e-tjänst som gör att du som privatperson kan förhindra
att någon obehörig ändrar din adress.
Det minskar risken för att någon använder dina personuppgifter för bedrägerier och
id-kapning.
Mer information hittar du på skatteverkets hemsida.

Hasse Schönbeck
Jaktstigen 11.
tfn 070-548 73 36
Epost: jaktstigen11@gmail.com
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Med vänliga hälsningar
Annika Wågsäter
Landskrona stad

Anders Enqvist
Polisen Landskrona

Annica Hägg
Länsförsäkringar

Information från Asmundtorps byalag
Ingela Brodin har begärt in lite statistik från Polisen i Landskrona hur det har sett ut tidigare när det
gällt inbrott och skadegörelse i våra byar de senaste åren. Har det gjort någon skillnad att vi startat
Grannsamverkan? Ja se själva nedan ….
Hej igen Ingela!
Du får en sammanställning över det som är anmält senaste 5 åren.
Årtal
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Glädjande siffror som visar att ni gör skillnad!
Anders Enqvist
Polisen Landskrona

Trafiksituationen i Asmundtorp
Toftavägens utformning som ”Bygdeväg”
2011 gjordes Toftavägen om till sk "byaväg" på prov. Syftet med detta test som även utfördes på
andra håll i skåne var att på ett enkelt sätt försöka öka tryggheten för oskyddade trafikanter.
Så här förklarades projektet då, 2011.
"Ny utformning testas på vägen mellan Asmundtorp och Häljarp”
De kommande två åren kommer Trafikverket att testa en ny utformning där vägen smalas av för
bilar till ett körfält. Syftet är att höja trafiksäkerheten och att ta cyklisternas behov i anspråk.
Med vägrensmålning görs två cykelfält längs vardera sidan (se bilden). Den totala bredden
ändras inte.
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När två bilar möter varandra kan de använda cykelfältet. Om det cyklar någon får bilisten kör sakta
bakom cyklisten tills den mötande bilen är förbi. I kurvor och med dålig sikt är det självklart att man kör på
cykelfältet och sänker hastigheten. Syftet är framförallt att öka trafiksäkerheten i allmänhet och ge
cyklisten en plats på vägen.
Tillsammans med Trivector har vi tittat på vad som kan vara lämpliga vägar i Skåne att testa den här
utformningen. Trafikmängd får inte vara för hög och den skyltade hastigheten inte högre än 70. Vi började
med 14 lämpliga vägar som minskas på olika grunder ner till 6. På de 6 gjorde vi hastighetsmätningar och
räknade på antal cyklister på sträckan. Slutligen selekterade vi två vägar, en i Landskrona kommun och en
i Lund/Eslöv kommun.
Vägen har 70km/t som hastighet men när hastigheterna mättes visade det sig att de är mycket högre.
Vägen får därför en rekommenderad hastighet 60 km/t och Trafikverket ska i samråd med kommunen
bestämma för några hastighetsdämpande åtgärder.
Mellan Asmundtorp och Häljarp är i nuläget inte många cyklister men på grund av anslutningen till
stationen, förväntar vi en ökning.
I andra länder används den här utformningen i större utsträckning (dock med som högsta hastighet 60
km/t). Utformningen har en positiv effekt på trafiksäkerheten eftersom bilisterna sänker sin hastighet med
några kilometer i timmen.
Om två år ska vi göra en utvärdering med nya hastighetsmätningar och enkäter, för att kunna besluta om
försöket är lyckat."
Det har nu gått mer än den utlysta prövotiden och onsdagen den 30 november klockan 18:00 kommer
Trafikverket till församlingshemmet i Asmundtorp på Kustvägen 5.
Kom och lyssna och ställ frågor.
Skicka gärna in dina frågor till oss på Byalaget genom mejl till byalaget@asmundtorpsbyalag.se senast
måndagen den 28/11 klockan 18:00 så vi hinner vidarebefordra dessa till Trafikverket. Du kan också
skriva dina frågor på vår Facebooksida så vidarebefordrar vi dem därifrån till Vägverket, också detta
senast den 28/11 klockan 18:00

Läs mer om detta på byalagets hemsida >>>

Övrigt om trafiken i Asmundtorp
Skrivelse till Polisen / Landskrona Stad / Trafikverket angående fordonshastigheter inom Asmundtorp
tätort - Mejl skickat till berörda 20160115
God fortsättning på 2016 Hoppas att ni alla har haft en skön ledighet.
Nu till vårt ärende....
Ett par gånger per år får vi i Asmundtorps byalags styrelse önskemål / krav från både våra
medlemmar men också andra boende i Asmundtorp om att man måste göra något åt
fordonshastigheten i vår by.
De sträckor man främst reagerar på är Toftavägen inne i Asmundtorp, Kustvägen inne i
Asmundtorp (från Skördevägen till Ica Nära) samt Möingevägen (från skolan till korset i N:a
Möinge) och Nisseboområdet. Nisseboområdet har varit uppe på tapeten ett antal gånger,
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och i de flesta fall är det kanske boende i området som oftast är bovarna, kanske är det så även längs
de övriga sträckorna, men det har vi inte belägg för. I första hand handlar det om att se till att våra
yngsta och våra äldsta i Asmundtorp kan röra sig säkert i trafiken i byn. Vi kommer nedan att spalta
upp önskemål / förslag i punktform. Under åren som gått har vi försökt att få till en del åtgärder i byn
för att dämpa hastigheten. Vi har tex haft provisoriska farthinder vid cykelvägens överfart på
Toftavägen, man har genomfört ett projekt längs Toftavägen till Häljarp där man har målat upp nya
kantlinjer för att göra det "säkrare" för gång och cykeltrafikanter. (tyvärr har vi inte erhållit någon
feedback på detta projekt som pågick under 2013-2014). Landskrona Stad har satt upp grindar vid
cykel/gångöverfarten som korsar Toftavägen för att försöka göra överfarten säkrare (här är vi dock
osäkra på om detta egentligen har haft någon verkan) Vi har haft önskemål på att få belysning vid
övergångsstället vid kyrkan / församlingshemmet- ännu inte något resultat. Vad kan vi då
tillsammans göra under 2016?
Förslag och önskemål (läs krav)
Trafikverket i samarbete med Landskrona Stad (Trafikverket / B.Bunke LaStad / B Lundgren
Trafiknämnden LaStad)









Trafikmätning Toftavägen inne i Asmundtorp (antal fordon & hastighet)
Trafikmätning Kustvägen inne i Asmundtorp från Hildero till Ica (antal fordon & hastighet)
Trafikmätning Möingevägen inne i Asmundtorp från skolan till "torpet"(antal fordon &
hastighet)
Statistik oss tillskickade på ovanstående mätningar (byalaget@asmundtorpsbyalag.se)
Statistik oss tillskickade på ovanstående mätningar genomförda tidigare ex 2000-2015
(byalaget@asmundtorpsbyalag.se)
Varningssignaler vid Toftavägen / passeringen av cykelvägen - Någon form av ljussignaler
som varnar bilisterna om att någon är på gång att ta korsa Toftavägen - Detta önskemål har
vi framfört sedan 2010, varför händer inget?! Häljarp har haft sådana ljussignaler under flera
år både på Barsebäcksvägen men även på Landskronavägen. Även Helsingborgsvägen i
Landskrona har haft varianter på detta,
Uppsättning av gatulykta vid övergångsstället mellan Kyrkan & Församlingshemmet,
Kontakta gärna Kyrkostiftet / Församlingen för att samordna detta.

Polisen
Hej Polisområde NV Här kommer era uppgifter - Vi vill ha ER hjälp med att:







Genomföra hastighets och nykterhetskontroller i Asmundtorp på
Toftavägen
Kustvägen
Möingevägen
vid skolan
Gärna även utanför dagtid dvs ex kvällar 17-20.
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Vi vill inte göra detta för att hänga ut någon eller för att straffa någon - Detta handlar om att skapa
en trygg och säker miljö för oss alla... Vidare vill vi att ni alla tillsammans;





Att ni informerar på skolan den stora vikten av att följa trafikregler och att synas i trafiken,
Detta får ni alla tillsammans i uppgift - Polis / Trafikverket och Landskrona Stad.
Berättar och visa skillnaderna på reflex / utan reflex
Berättar och visa skillnaderna på cykelbelysning eller inte
Vikten av att följa trafikreglerna, varför finns dessa regler? Varför ska man cykla på höger
sida? Varför ska man inte trimma moppen? Varför ska man hålla rätt hastighet?


Vi förutsätter naturligtvis att vi får feedback och återkoppling på detta mejl så att vi i vår tur kan
informera medlemmar och invånare i Asmundtorp via vår hemsida www.asmundtorpsbyalag,se och
via vår FBsida Asmundtorps byalag
Ha en underbar helg och så ser vi fram emot återkoppling på detta mejl
Asmundtorps byalags styrelse /
Denna skrivelse skickades i början av 2016 till Landskrona Stad, Trafikverket och Polisen.
Under hösten har dessa synpunkter än en gång gått varma på sociala medier, vi repeterade därför
skrivelsen i oktober till samtliga parter.
Samtliga parter svarade under våren i första skedet och löpande nu under november har vi även fått
svar från parterna
Svaren kan ni läsa på byalagets hemsida under ”Om byalaget > Om Trafiken”

Nu till något roligare…
Ni glömmer väl inte ”Barnens jul” på Hembygdsgården den 11 december mellan 14-17
Välkomna önskar Byalaget / Hembygdsföreningen / Kyrkan /AIF / Scouterna mfl
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