
Referat fra Trafikmøde med kommunen d. 25.08.2016 

Deltagere: Kirsten, Mariann, Georg, Jarl, samt Helle Schou, Morten Heegaard og Mette Jessen fra 

kommunen. 

Fraværende: Charlotte og Malene (Malene har meldt sig ud af trafikgruppen)og rumle 

1. Vi mødtes som aftalt ved Piledyssen 24. som det fremgik, så er træerne væk. De blev fældet år 

tilbage. Det står åbenbart i det uvisse, hvem der har lovet byen at der skulle plantes nye træer til 

erstatning, da de åbenbart blev fældet ved en misforståelse. Mette (landskabsarkitekt) påpegede 

dog at hun mener at rabatten er for smal til at vi får et godt resultat ud af at plante træer her. 

Ligeledes er jordens beskaffenhed ikke særlig velegnet. 

Hun siger dog samtidig, at det ikke er et spareforsøg, men at de helst vil plante træer hvor 

forholdene er mere velegnede. En mulighed er Sognevej fra skolen og op mod byen. 

 

2. Vi forlagde mødet til landsbyrådets kontor hvor vi gennemgik åbne sager. 

 

3. Busstoppested. Kommunen oplyste at Poul (Brugsuddeler) har opponeret mod det aktuelle forslag. 

Vi må finde ud af hvem som er beslutningstager i denne sag og få vedkommende i tale. Dog aftalte 

vi at kommunen arbejder videre med at etablere en chikane på gulddyssevej mellem Ladegårdsvej 

og første indkørsel til bycentret, som forsøgsordning, således at vi kan se hvordan trafikken vil 

reagere på dette. 

 

4. Grusgravning. Der er ikke sket yderligere. Sagen ligger lige nu hos Regionsrådet. Der er vist ikke 

mere vi kan gøre, bortset fra at følge trafikudviklingen, når gravningen starter. 

 

5. Der blev tidligere aftalt, at der skulle males dobbeltstriber på Gulddyssevej fra lysreguleringen og 

frem til Ladegårdsvej. Det har man åbenbart glemt, og kommunen vil få dette iværksat snarest. 

 

6. Hejnstrupvej. Der ligger ingen aktuelle planer vedr. at øge trafiksikkerheden på Hejnstrupvej for 

cyklister. 

 

7. Hejnstrupkrydset. Et af problemerne med krydset er dårlige oversigtsforhold. Det viser sig at 

hækhøjden kun må være en meter. Men er målt til 1,5 m. landsbyrådet påpeger dette overfor 

formanden for beboerforeningen, med ønske om at forholdene bliver bragt i orden. Kommunen er 

myndighed i disse sager, og vil blive involveret dersom hækhøjden ikke rettes til. 

 

8. Kommunen lovede at de vil presse på for at ramper, belægninger og barrierer efterses og repareres 

,hvor der er behov. 

 

9. Kirsten afleverede vores input til den kommende cyklistplan, som kommunen medtager til 

udformning af den endelige cyklistplan. 

 

 

01.09.2016 – Jarl Matthiesen 


