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Gundsømagle d. 28.11.2017 

 

Synlighed i trafikken giver tryghed og sikkerhed. 
 
Kære forældre og børn i Gundsømagle. 
Vi er nu startet på de mørke måneder, hvor det er vigtigt, at vores børn, gående eller 
cyklende bliver set af de tungere trafikanter.  
Er jeres børn rigtigt klædt på til at blive set af de travle trafikanter? Har de det rigtige 
udstyr på? Er der forlygte og baglygte på cyklen? Virker de ordentligt? Har de 
cykelhjelm på? Det er jeres ansvar at klæde børnene på til den travle morgentrafik. 
 
Gundsømagle Landsbyråd har de sidste fire år prøvet at gøre en indsats for at få de 
cyklende børn med retning til Margretheskolen gjort synlige med uddeling af gule 
veste og blinkende diodearmbånd ved små events ved Hejnstrupkrydset på Sognevej 
nogle meget kolde januar morgener. 
Vi har valgt et andet sted tæt på P- pladsen på Margretheskolen denne gang for også 
at sætte fokus på skolens trafikale udfordringer, som er lidt af et kaos, når de gående, 
cyklister og bilister blandes lige før ringetid. Det ville være mere sikkert, hvis skolens 
P-forhold kom længere væk fra skolens bygninger, men det kommer forhåbentligt ud i 
fremtiden. 
Der er massiv trafik, og det skyldes i høj grad også, at I forældre kører jeres børn til 
skolen ofte i sidste øjeblik. 
 
Vi har igen fået sponsoreret 100 stk. diodearmbånd fra OK Benzin, lige til at sætte på 
jakkeærmet. Desuden uddeler vi som sidste år eger-kugler  i håb om, at børnene vil 
sætte dem på cyklen. 
Lær børnene at bruge cyklen. Færre biler giver større trafiksikkerhed for cyklister og 
fodgængere. 
Vi arbejder hele tiden i Landsbyrådet for at forbedre trafiksikkerheden i Gundsømagle 
i et tæt samarbejde med borgerne, politiet, skolen, politikerne og kommunen. 
 
Venlig hilsen og god tur 
Mariann, Stine, Georg, Jarl, Rumle og Kirsten 
 
Kirsten Lund Jakobsen 
Trafiktovholder (22884570)                         

Gundsømagle Landsbyråd 
www.gundsoemagle-landsbyraad.dk 
 
 

Tak til lokalbetjent Elisabeth Wiwel, lærer Camilla Skovgaard og skoleleder Lone 
Marker. 
  

Vores landsby – vores fremtid … 
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