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Cykelgata på Hohögsgatan 

Undertecknad är ordförande och företräder Krokus/Virentofta villaförening om 435 
medlemmar i östra Malmö/Husie. Området har totalt 503 hushåll. Villaföreningens 
sträckning avgränsas av Krokusgatan, Hallstorpsvägen, Stenkällevägen och 
Videdalsvägen. Mer om villaföreningen 
http://www.krokusvirentoftavf.se/?page=foreningen.   

I området som genomskärs av Hohögsgatan där Malmös första cykelgata testas sedan 
drygt ett år tillbaka. Ett vällovligt initiativ som dragit ner på bilisternas hastighet rejält på 
Hohögsgatan sedan denna ”cykelgata” infördes. Problemen med höga hastigheter har 
tyvärr inte försvunnit utan förflyttats till andra små villagator istället. 

Utvärdering av cykelgatan sker för närvarande genom enkätundersökning från er sida 
men vi vill från föreningens sida påtala några förslag till förbättringar inför framtiden och 
vidare satsningar. 

Föreningen har förståelse för att det är en testgata men idag är den uppskyltad med 
hemmagjorda skyltar ”cykelgata” påklistrade på blomkrukor samt med märket 
rekommenderad lägre hastighet på max 20 km/tim. Varför har tekniska nämnden valt att 
använda rekommenderad hastighet istället för hastighetsbegränsning om max 20 
km/timmen? 

        

Ett annat lämpligt alternativ vore att använda anvisningsmärket Cykelgata istället vilket 
tydligare uppmärksammar på avsikten och vad som gäller. Idag blir cyklister emellanåt 
undanträngda av bilister vilket är olyckligt. 

  

 

 

 



  Sida 2 

En annan undran är varför inte ”gupp” etableras över hela testgatans bredd utan endast 
på delar av körbanan? Detta har lett till att fordon kör både till vänster och höger om 
stolparna som nu står uppsatta mitt i gatan.  

Ett önskemål är också att blomkrukorna blir bättre uppmärkta med tydligare reflexer från 
båda hållen då det är väldigt dåligt belyst på kvällar och nätter. 

Vill man lyfta fram cykelgatan ännu mera så skulle uppsättandet av en cykelpumpstation i 
rondellen nere vid äldreboendet Soltofta vore en positiv satsning. Både för boende i 
området och cyklister som passerar från Kvarnbyhållet och givetvis även bra för all 
hemsjukvårds- och hemtjänstpersonal som utgår från Soltofta. Idag är närmaste sådan 
station bortom lekplatsen(farmen) vid Videdalsparken. 

Föreningen är övertygad att med dessa små justeringar så blir cykelgatorna en framgång 
för staden. Ser fram emot en positiv utveckling. 
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