Information till boende i Västra Hamnen
Angående avstängda gator lördag och söndag den 9-10 augusti

Triathlon Series

Lördag och söndag den 9-10 augusti arrangeras
Malmö Triathlon i Västra Hamnen.
I triathlon simmar, cyklar och springer man. Tävlingscentrum är
liksom förra året förlagt till Daniaparken och Scaniaplatsen.
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Avstängda gator
De tävlande kommer att ta sig in/ut från området via Lilla
Varvsgatan och söderut på Västra Varvsgatan.
Dessa gator måste av säkerhetsskäl stängas av för övrig trafik
lördag kl. 12.30-17.30 och på söndag kl. 08.00-14.30.
Funktionärer som övervakar
Gatorna stängs med skyltar. Ibland räcker det tyvärr inte för
att reglera biltrafik.Vi har därför många funktionärer som
håller vakt i gatuhörnen och vid utfarter för att skydda dels
deltagarna men också för att varna för att en cykeltävling pågår.
Cyklisterna syns mycket dåligt och kommer i hög fart och det
finns många utfarter och korsande gator.
Fördröjningar i in och utfart
Vi hoppas på ert överseende och kommer att göra allt vi kan
för att släppa ut bilar från området utan dröjsmål men det kan
innebära viss väntetid vid några tillfällen under dessa dagar.
Till er som vet att ni ska ut med bilen ber vi, om ni har möjlighet, att planera in lite extra tid för utfarten.
För att utfarterna ska fungera så smidigt som möjligt har
vi begränsad möjlighet att släppa in bilar i området när
tävlingen pågår. Vi försöker att vara flexibla och kommer
att prioritera fordon med rörelsehindrade eller andra
speciella omständigheter. Det kan dock ta en stund.
Övriga hänvisar vi främst till P-huset på Västra Varvsgatan
och andra parkeringsplatser österut. De som kan tänka sig
att ställa bilen där får P-avgiften betald av oss mot uppvisande av P-biljett efter tävlingen.
Vi beklagar det besvär som det kan medföra för er som
bor i området men vet att många är väldigt glada att få
komma till Västra Hamnen och tävla.
Med vänlig hälsning
Jan Nilsson
Projektledare, Svenska Triathlonförbundet
0730-45 27 52, jan.nilsson@svensktriathlon.org

Mer information kan du läsa på: www.malmo-triathlon.se
Huvudsponsor

Triathlon Series
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