
Händelse som Sofie Ahlström, Odalsvägen 63, Klintehamn upplevde 2019. 
 
Jag och mina 3barn åkte vår sedvanliga biltur påväg ifrån Fröjel ner till förskolan i 
Klintehamn. 
När vi närmade oss utfarten ifrån snögrindakalkbrottet kom det ut en fullastad lastbil 
med kalksten, dubbla välfyllda flak.  
Jag påmindes av tanken att detta kommer vara mina och barnens vardag framåt, att 
trängas med tunga lastbilar till och från förskolan och skolan. Kände direkt min 
ångest började komma över mig, tänk att utsätta mina barn för denna risk att behöva 
möta men också befinna sig på en sådan trång väg 2ggr/dag 5 dagar i veckan året 
runt. Det är inte klokt!  
 
Lagom när tankarna sprungit igenom huvudet och vi precis är påväg i kurvan och ner 
för branten i böndersbacke, tvärbromsar hela lastbilsekipaget framför mig och 
svänger snabbt över i mötande vänstra körfält! Jag höll som tur var ordentligt med 
avstånd och kunde bromsa utan att ngt hände. Och några sekunder senare ser jag 
en kvinna med ett litet barn i en barnvagn stå helt stilla vid kanten och vänder 
huvudet efter lastbilen som passerar ner. På hennes vänstra sida är det fastmonterad 
vägräcket. Jag konstaterar att hon inte kunde ta sig åt sidan när lastbilen kom och 
därav hans manöver i andra körfältet. Jag glider sakta nedåt i backen och noterar att 
två bilar står stilla emot staketet som tillhörd första huset på höger sida efter 
korsningen. Jag förstår att kvinnan och barnen och personer i mötande bil haft 
änglavakt! Tänk om dom bilarna varit lite längre upp och lastbilen inte kunnat veja av 
i mötande körfält! Ja, ni själva kan tänka er vilka förödande konsekvenser det kunde 
blivit. ”Frontalkrock, med den tunga lastbilen påväg ner för branta backen, en kvinna 
med hennes barn blev klämda och dog eller fick över sig lastbilen fullastad med 
kalksten och dog!” 
 
Jag kom lite var i chock, med tanke på att mina tre små barn satt i bilen. Tänk och jag 
varit den bil som mötte den lastbilen som vejade. ”Kvinna med hennes tre små barn 
frontalkrockade med tungt lasta lastbilen i böndersbacke, ingen överlevde!” 
Tankarna snurrade också att vem var kvinnan i backen, skulle jag stanna och vända 
och åka ifatt henne för att prata med henne om hur hon mådde? Vilka fler såg denna 
händelse? Ja fler frågor fanns det…. Framför allt stärktes mina övertygelse om att 
denna väg måste vara omöjligt för att SMAs transporter kan få köra här. Det förstår 
allla som kört vägen! Tänk vilken trafikfaran men också på alla boende längs vägen, 
men buller och luftkvaliteten med partiklar!  
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