Referat fra Trafikmøde d. 06.12.2016
Deltagere: Kirsten, Mariann, Rumle og Jarl. Fraværende: Georg og Charlotte
1. Referent: Jarl
2. Høringssvar til Cyklistplan 2017. Kirsten havde forberedt et fælles svar fra trafikgruppen, som blev
finjusteret lidt, men egentligt var det rigtig OK. Kirsten sender det til kommunen inden fristens
udløb d. 19.12.2016.
3. Status igangværende sager.
a) Østrupkrydset. Vi har sammen med Herringløse og Ågerup Landsbyråd, samt en beboerrepræsentant fra Østrup, sendt et brev til kommunen med vores mening om de forskellige
forslag der er på bordet, og har ligeledes prioriteret forslagene. Der er ikke så meget mere at
gøre her og nu, men vi støtter fortsat op omkring en løsning af projektet.
b) Trafiksikring ved Rosentorvet. Vi har forelagt kommunens forslag med en forsøgsordning
bestående af flytbare chikaner på begge sider af Rosentorvet, samt en lukning af
midterudkørslen med en flytbar betonklods, for begge lodsejere (Bycentret og Dagli-Brugsen)
og begge parter har accepteret denne forsøgsordning, som skal afklare om en sådan løsning vil
betyde en tilfredsstillende trafikafvikling gennem byen, specielt i myldretiden. Vi håber at
kommunen kan nå at etablere inden årsskiftet.
c) Skiltning v. Margretheskolen. Vi har modtaget et forslag fra kommunen vedr. skiltning af
cykelstierne omkring margretheskole, idet de er noget misvisende for folk som ikke er
stedkendte. Vi synes i trafikgruppen at skiltningen som kommunen foreslog, var utilstrækkelig,
og har udarbejdet et ”bedre forslag”, som er sendt til kommunen.
4. Happening i Januar 2017 ved Hejnstrup-krydset. I lighed med de foregående år, planlægges en
happening ved Hejnstrup-krydset en tidlig morgen i januar, med fokus på skolebørns adfærd i
trafikken. Specielt fokus er lys på cyklen. Vi inviterer politi, skole, presse og lokalpolitikere til at
deltage. Vi stopper børnene, forærer dem et refleks-armbånd og nogle reflekskuglet til cyklen, og
fortæller dem vigtigheden af at komme sikkert frem og tilbage. Vi forsøger at få et brev sendt til
forældrene via skolens intranet forud for eventen. Trafikgruppen mødes d. 03.01.2017 kl. 19.00 til
at forberede det praktiske ved eventen. Pakning af brev og reflekskugler i plasticpose, samt
aktivering af armbåndene.
5.
Diverse.
a) Vi er tidligere blevet lovet dobbeltstriber på Gulddyssevej, fra lysreguleringen og hen til
Ladegaardsvej. Dem rykker vi for igen.
b) På Piledyssen mangler der mange af de hvide marketingspæle. Dette er før blevet lovet bragt i
orden. Vi rykker.
c) Vi fremsætter ønske om at få fartstandere/fartmålere opsat på Piledyssen og evt på
Gulddyssevej mellem lyskrydset og Rosentorvet.
d) Kirsten havde forberedt et udkast til Landsbyrådets blad, deadline01.01.2017, som blev justeret
og godkendt.
e) Vi rykker for resterende forslag i oplæg til Cyklistplan 2016-2020(2017), som blev betegnet som
drift, bl.a. etablering af flere cykel op- og nedkørsler ved høje fortovskanter (Gulddysse Skovvej
er etableret) og vedligeholdelse af eksisterende cykelstier.
6. Mødedatoer næste halvår for trafikgruppen: 07.02.2017 – 04.04.2017 – 06.06.2017. alle møder kl.
19.00 i landsbyrådets kontor.
Mødet sluttede kl. 20.40. Tak for kaffe.

