
Angående trafiksäkerheten i Kämpersvik. 

Kämpersvik är ett samhälle mellan Fjällbacka och Grebbestad där det bor ca 100 personer året om 

och tiofalt fler på sommaren.  Vi som bor i Kämpersvik är och har under lång tid varit mycket oroande 

över trafiksituationen. Vi upplever att trafiken har blivit mer intensiv och att fler kör för fort. Orsaken 

till den ökande trafiken är att två stora bostadsområden har etablerats sista åren och att fler 

båtplatser har tillkommit. Nu byggs ytterligare ett stort bostadsområde med 28 tomter som kommer 

att bidra till ytterligare ökad trafik. Alla bostadsområden ansluts till den enda väg som finns i 

Kämpersvik och som går till alla båt- och badplatser samt till huvudväg 163. 

Vägen som går igenom själva tätorten är mycket smal och fastigheterna ligger i direkt anslutning till 

vägbanan vilket innebär att det är staket och häckar precis ut till vägen. Det finns knappt plats för två 

bilar att mötas och ingen särskild plats för gående eller cyklister. 

Sista tiden har det tillkommit flera unga familjer med små barn som bor året om. På sommaren och 

vid andra lov kommer det dessutom många fler barn som rör sig kring och på vägen för att t.ex. ta sig 

till fotbollsplanen och badplatserna. Under sommaren är det många barn som fiskar krabba på 

bryggan längs med vägen vid Skredforsvägen 8. Många av den äldre befolkningen har dessutom barn 

och barnbarn som besöker dem regelbundet. 

De trafikhinder som ni satte upp i början på Viksvägen, utanför fotbollsplanen, fungerar perfekt och 

sänker hastigheten i anslutning till hindret. Längre ner har man dock tyvärr glömt att hålla ner 

hastigheten. Vår vädjan är att få ytterligare två trafikhinder i form av vägbulor, om möjligt året om, 

för att förebygga olyckor och i värsta fall dödsfall. 

Vårt förslag på placering är vid Viksvägen 32 och mellan Skredforsvägen 6 och 8. Se bifogad skiss. 
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