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2011-08-16 - Interpellation 2011:10 ställd till Per Ödman, kommunstyrelsens 
ordförande, angående isoleringen av Östra Villastaden. 
 

Sedan järnvägsövergången vid gamla Beijers byggvaror stängdes har många Kungsbackabor 
uttryckt sitt missnöje över kommunens agerande när övergången mellan Östra Storgatan och 
Göteborgsvägen stängdes. Irritationen hos de boende i Östra Villastaden beror på att 
kommunen inte byggt någon ersättning för den gamla övergången i form av exempelvis en 
vägviadukt eller vägtunnel. De boende i Östra Villastaden tvingas nu köra långa omvägar när 
de ska ta sig hem med bil och många känner sig totalt isolerade från resten av Kungsbacka. 
Stängningen av järnvägsövergången har medfört att trafiken på Östra Långgatan ökat markant 
och riskerar att öka ytterligare med tanke på alla lägenheter som skall byggas vid gamla 
Beijers lokaler. Detta rör sig om en 30-väg som inte är gjord för all denna nya trafik. 
 
Det råder inget tvivel om att stängningen av järnvägsövergången påverkat gående och 
cyklister och då framförallt äldre som tycker det är obehagligt och otryggt att gå genom 
gångtunneln nära Resecentrum under kvällstid, med tanke på risken att bli rånad eller 
nedslagen. Resecentrum är inte den tryggaste delen av Kungsbacka stad på en lördagskväll, då 
det förekommit både knarkhandel och misshandelsfall på tågstationen och i gångtunneln. 
 
Med anledning av ovanstående önskas svar på följande frågor: 
- Anser Ni att det är rimligt att de boende i Östra Villastaden ska behöva köra runt halva 
staden eller passera trafikljus bara för att komma över järnvägsspåren? 
- Hur tänker ni ur miljösynpunkt när de boende tvingas till långa omvägar för att komma över 
järnvägsspåren med bil? 
- Ämnar ni göra något åt detta genom att börja planera för en ny vägtunnel eller vägviadukt 
för att ersätta järnvägsövergången kommunen tog bort? 
- Om inte, ämnar ni göra den befintliga gångtunneln tryggare med exempelvis 
övervakningskameror för att trygga säkerheten under framförallt kvällar och helger. 
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