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SKEPPLANDA. Historien 
upprepar sig.

Alltför många gånger 
ses bilister köra på fel 
sida av vägen och förbi 
stillastående bussar på 
hållplatsen Vadbacka.

– Fullständigt oac-
ceptabelt, säger kom-
munens trafikingenjör 
Kenneth Gustavsson.

Ärendet kom upp på ortsut-
vecklingsmötet i Skepplanda 
med anledning av att bilister 
uppmärksammats då de kört 
förbi bussar som släppt av eller 
hämtat upp passagerare.

– Det är ett beteende som vi 
måste få bukt med. Det spelar 
ingen roll hur många vägmär-
ken vi sätter upp om folk ändå 
inte bryr sig om dem, säger 
Kenneth Gustavsson.

– I Vadbacka har vi något 
som vi kallar för en stopp-
hållplats. Vid den här typen 
av hållplatser är det bara 
mötande fordon som ska 
kunna passera. Anledningen 
är att vi vill förbättra säkerhe-
ten för oskyddade trafikanter, 
säger Gustavsson.

Fördelen med en stopp-
hållplats är att de som korsar 
körbanan endast behöver ta 
hänsyn till en trafikström i 

taget. 
– Vi byggde refugen på 

Stopphållplatsen bredare och 
längre än normalt för att mini-
mera risken för omkörning av 
stillastående buss på fel sida. 

I Skepplanda fungerar det 
inte så.

– Förhoppningsvis kan 
denna artikel ge en önskvärd 
effekt, så att vi slipper se fler 
omkörningar på den här buss-
hållplatsen, avslutar Kenneth 
Gustavsson.

Farliga omkörningar i Skepplanda
– Stopphållplatsen respekteras inte
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På den så kallade stopphållplatsen Vadbacka i Skepplanda sker det alltför ofta att bilister 
kör om stillastående bussar och på så sätt orsakar livsfara för oskyddade trafikanter.

Onsdag den 27 april 
hade Hövägens förskola en 
skräpplockardag. Alla barnen 
fick vara med och plocka 
skräp på förskolan, men även 
utanför området.

– Vad mycket skräp det 
finns, sa barnen. 

Barnen fick även träffa 

Skräp-Maja som satt i 
skogen ska ligga i pappers-
korgen. Som belöning fick 
barnen glass, tatuering och 

ett diplom från projektet Håll 
Sverige Rent. 

❐❐❐

Skräpplockardag på Hövägens förskola
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Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren
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Vi vet att privata 
vårdcentraler
fungerar
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