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RONDEN
STARRKÄRR. Det går 
undan på Starrkärrs-
vägen.

Flera allvarliga 
olyckor har inträffat 
under det senaste halv-
året.

Nyligen flög en ryt-
tare av sin häst sedan 
de blivit påkörda av en 
buss.

Farten tenderar att öka 
liksom antalet trafikanter på 
Starrkärrsvägen (Väg 1972). 
Maria Lindén på Ale Rid-
sport tycker att trafiksituatio-
nen är olustig.

– Framförallt har det blivit 
mycket mer tung trafik det 
senaste året. Hastighetsbe-
gränsningen på sträckan är 
70 kilometer i timmen, men 
ofta går det betydligt fortare 
än så, säger Maria Lindén till 
Alekuriren.

För två veckor sedan hände 
två allvarliga olyckor inom 
loppet av en timme. Först 
skedde en mopedolycka där 
föraren fick föras till sjukhus 
i ambulans, därefter blev en 
16-årig ryttare och hennes 
häst påkörda av en buss.

– Det hördes en förfärlig 
smäll. Bussen saktade ner 
men inte tillräckligt, den för-
sökte väja men inte heller det 
lyckades fullt ut. Hästen träf-

fades på sidan av bussen och 
ryttaren flög i backen, berät-
tar Maria som fortfarande är 
skakad av händelsen.

– Bussen åkte vidare och 
chauffören hävdar att han 
inte såg någon häst. Det 
låter emellertid som en efter-
handskonstruktion. Hästen 
hade reflextäcke och fyra 
benreflexer och ryttaren bar 
reflexjacka. Det är fullständigt 
omöjligt att inte upptäcka eki-
paget. Det gör man på många 
hundra meters avstånd.

Krossade hasleden
Ryttaren klarade sig undan 
olyckan utan fysiska skador, 
men chockades av det som 
hände. Hästen fick hasleden 
krossad och det är fortfarande 
oklart om den 9-årige ponnyn 
kommer att klara sig.

– Det vet vi först om två 
månader. Det vi definitivt vet 
är att han aldrig mer kommer 
att kunna tävla. Han hade 
precis inlett en lysande täv-
lingskarriär. Nu står hoppet 
att kunna använda honom 
som avelhingst. Han vårdas på 
Ale Djurklinik. De hjälpte oss 
också på kvällen när olyckan 
inträffade, förklarar Maria 
Lindén.

På försommaren upplevde 
Malin Trollnäs en liknande 
händelse när hon red längs 

Starrkärrsvägen.
– Det kom en lastbil och 

körde förbi. Vinddraget 
gjorde att jag föll av. Hade 
den kört en decimeter när-
mare hade jag förmodligen 
inte levt idag, säger Malin.

En vädjan till trafikanterna 
längs Starrkärrsvägen är att 
dämpa farten och visa hänsyn. 
Det rör sig många oskyddade 
trafikanter på den aktuella 
sträckan, inte bara hästeki-
page utan även cyklister och 
dessutom en hel del barn.

– Bussarna stannar här 
för att plocka upp och lämna 
skolbarn. Problemet är att det 
inte finns några riktiga buss-
hållplatser, säger Maria och 
fortsätter:

– Eftersom hästekipagen 
inte får rida på åkrarna måste 
de använda befintliga vägar. 
Det finns inga andra alterna-
tiv.

Vad är ditt råd till dem 
som kör förbi ett hästeki-
page?

– Kör förbi som om det 
vore en lös älg på vägen. Det är 
inte bara ryttaren och hästen 
jag tänker på, det handlar lika 
mycket om bilistens säkerhet, 
avslutar Maria Lindén.

Dämpa farten och visa hänsyn!
– Oskyddade trafikanter utsatta på Starrkärrsvägen
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I våras råkade Malin Trollnäs ut för en otäck incident när hon var ute och red på Starrkärrs-
vägen. För två veckor sedan hände ytterligare en olycka när en häst blev påkörd av en buss. 
Ryttaren klarade sig utan fysiska skador, men det är fortfarande oklart om hästen kommer 
att klara sig.
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