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Gundsømagle 5. januar 2015 
  

 
Synlighed,  sikkerhed, og zebra! 
 
Det er rigtigt rart, at se så mange, der vælger at cykle til skole! Det giver en god start 
på dagen, med frisk luft og motion! 
 
Landsbyrådet vil gerne bidrage til, at det skal være mere trygt og sikkert! 
 
Vi har i flere omgange holdt øje med det såkaldte "skæve kryds", 
Hejnstrupvej/Sognevej - og kan konstatere, at krydset har en MEGET VOLDSOM 
TRAFIK, specielt om morgenen mellem kl. 07:30 til 08:00. 
 
Landsbyrådet vil gerne opfordre til at endnu flere cykler eller går med deres børn til 
skole. En del af den øgede trafik mellem kl. 0730 – 0800 skyldes helt sikkert forældre, 
der kører deres børn til skole. Færre biler giver større trafiksikkerhed for cyklister og 
fodgængere. 
 
Vi har haft flere samtaler med Roskilde Kommune, om at få det "skæve kryds",  gjort 
mere sikkert. Indtil der forhåbentligt kommer en regulering af krydset, har vi valgt en 
hurtig HER & NU- løsning.  Alle der har passeret krydset her til morgen, har således 
fået foræret en GUL TRAFIKVEST med reflekser, så de bedre kan blive set i trafikken. 
 
Vi opfordrer alle, både børn og voksne cyklister/fodgængere til at  bruge vesten, når 
de færdes i trafikken. 
 
Og samtidig opfordrer vi alle til en korrekt lygteføring. Synligheden er en væsentlig 
del af sikkerheden, specielt her i den mørke tid. 
 
Samtidig vil vi gerne slå et slag for, at børnene i Gundsømagle bruger den såkaldte 
"skolesti" gennem byen,  bag om kirken - og IKKE cykler på fortovet  på Hovedgaden, 
da der kan opstå meget farlige situationer, når bilisterne kører ud fra deres indkørsler. 
 
Hvis du kender andre børn eller voksne, der ønsker sig en trafikvest, så udleverer 
LANDSBYRÅDET dem gerne gratis, i det omfang, at vi har flere tilbage. 
 
       
Mange hilsener og rigtigt godt nytår! 
Kirsten, Charlotte, Anne-Marie, Georg og Palle   

Trafikgruppen under 

Gundsømagle Landsbyråd  
www.gundsoemagle-landsbyraad.dk 
 

Vores landsby – vores fremtid … 


