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Biltrafik och parkeringar
Turister, sommargäster och andra tillfälligt besökande till en Ö, kommer vanligtvis med båt.
Dom vill vi ha, men dom kan också komma med bil, dom vill vi väl också ha, eller?

Problemet:
Under årets 365 dagar så kan det kanske inträffa ett par gånger under vår korta sommar att det blir lite trångt
längs med vägarna pga att vi helt enkelt får många ”tillfälligt besökande”.

En lösning:
Några uppfattar detta som ett stort problem för ön och vill förändra situationen inte bara på sommaren utan året
om för samtliga, genom att sätta upp turistfientliga skyltar av typen ”privat parkering” ”förhyrd parkering” osv.
Är det en bra lösning? Försvinner bilarna då?

En annan lösning:
När problemet uppstår, se till att ha ett (eller fler) upplåtet område där man kan parkera fritt och hänvisa dit med
vänlig skyltning av typen Fri parkering (och sedan en karta på var).
Det är hur en turist vill bli bemött.
Ett bra exempel.
Ta parken, alla som bor runt parken har så långt det varit möjligt försökt att få till en egen parkering på sin tomt,
bra, och längst ner mot stängslet till varvet har man i dag en tillfällig parkeringsmöjlighet för besökare på kanske
6-8 platser, som om man gjorde iordning skulle kunna vara 10-12 i alla fall. Det finns säkert fler sådana områden
på både Knippla och Källö som man kan göra likadant med för att både möjliggöra för tillfälliga toppar i
besökarantal men även kunna ge ett positivt bemötande till våra bilburna turister

Biltrafiken på framför allt hamnområdet
Problem:
Det är idag många bilar som kör väldigt fort på vår Ö. Framförallt yrkestrafiken, bl a Taxi men även en del
privatpersoner håller en hög hastighet på våra små vägar vilket känns lite otäck med tanke på barn och ibland en
allmän semester lunk på sommaren.
Förslag:
Som förslag på att få ner farten på kanske ett trevligt sätt så tycker jag man borde sätta upp följande skylt redan
vid färjeläget.

För att i första hand gälla på hamnområdet där det ofta förkommer olika typer av fordon så att dessa visar
varandra ömsesidig respekt i framkomlighet.
Har vi tur så kanske vi kan få skylttillverkaren att få med en lastmoppe på bilden också.
Jag vet inte vad som krävs för att få till detta i praktiken men finns bara viljan så går det nog att ordna med
kommunen.
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