
 

Referat af lokalrådsmøde den 23. april 2014  

Tilstede: Niels Schou, Tonny Meyer, Ib Pedersen, Povl Sørensen, Thomas Larsen,  

                Søren Svendsen, Mette Toft  

1. Valg af ordstyrer 
- 

2. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt og underskrevet.  

3. Diskussion af vejplaner og byplaner 

Civilingeniør Gitte Merstrand fortalte/besvarede spørgsmål om følgende punkter: 

Færdselssikkerhedskommissionen: Målet er reduktion af ulykker med personskade.  

Kommissionen anbefaler 2-1 veje. 

2-1 veje generelt: Reducerer antal møde- og krydsulykker, reducerer hastighed, hastighed 

skiltes ned. Er kun aktuelt for veje med årsdøgntrafik under 300. 

Kommunens trafiksikkerhedspolitik: Silkeborg ligger tredje dårligst i landet på statistik for 

personskade ulykker. Indsats baseres på de af politiet registrerede ulykker i perioden 2006-

2010. Man regner med, at kun 5 % af cykelulykker registreres. 

2-1 vej mellem Kragelund og Funder Kirkeby: De to strækninger er lige lange (6,25km), 

trafikken er højst på Kongshedevej, cykelsti er etableret på strækning mellem Funder 

Kirkeby og Funder Skole. Fremtidig gennemførelse af Vestre Højmarksvej gør ruten ad 

Kongshedevej uaktuel. 

Grundet nyt lokalråd i Funder-Lysbro samt nye medlemmer i byrådsudvalg er 

demokratiprocessen startet forfra vedrørende 2-1 vejen i vort område. 

Anlægsbevillingen er godkendt for en måned siden og selve arbejdet med 2-1 vejen 

udføres i 2014-2015. 

Lokalrådet spurgte ind til tiltag for at begrænse hastigheden gennem Funder Kirkeby i 

forbindelse med anlæggelsen af 2-1 vejen. Gitte var lydhør for at anlægge bump i 

forbindelse med det øvrige arbejde. Ib fik til opgave at tale med de nærmeste naboer til et 

bump – hvordan placeres det mest hensigtsmæssigt? Ib skal melde tilbage til Gitte på 

gme@silkeborg.dk. Gitte vil herefter tage kontakt til Jakob, som er ansvarlig for 

trafikprojektet omkring Funder Kirkevej. Anlæggelse af bump skal koordineres med og 

cleares af flere instanser. Funder Kirkevej er på budgettet i 2015. 

Vil vi have foretaget yderligere hastighedsmålinger på andre placeringer på Funder 

Kirkevej, er vi velkomne til at kontakte Gitte. 

Lokalrådet spurgte ind til den markerede omfartsvej nord om Funder Kirkeby. Det eneste 

der kunne siges, var at den ikke er budgetteret indenfor de aktuelle rammer (frem til 2017). 

Endvidere blev der stillet spørgsmål om busholdestedet ved Spar ikke kan placeres mere 

hensigtsmæssigt. 

Gitte opfordrede generelt til at følge med på kommunens hjemmeside om trafik.  

 

Byplanlægger Peter Magnussen fortalte/besvarede spørgsmål om følgende punkter: 

Hvad er en byansvarlig: Er vores kontaktperson på kommunen vedrørende Teknik & 

Miljø. Koordinerer og formidler hurtig kontakt til rette vedkommende – 

pom@silkeborg.dk, tlf. 89 70 14 50. Peter sidder med til møder om trafikforhold.  

Deltager i et årligt møde med lokalrådet samt stiller op til evt. borgermøde. 

 



 

 

 

Nedrivning/sanering af ejendomme: Opfordrer os til at kontakte Mette Gertsen med 

konkrete forslag – mette.geertsen@silkeborg.dk, tlf. 89 70 14 51 

Drewsensvej vest/Herningvej/planer for Lysbro: Nordskovvej og videreførelse ad 

Drewsenvej vest er besluttet og indgår i kommuneplanen. Nordskovvej er VVM undersøgt, 

det er Drewsensvej vest ikke. Poul gennemgik kort indsigelse fra beboere på/langs 

Herningvej – forstår ikke, hvor trafikken ikke skal følge Ringvejen, som er bygget til 

formålet. Motorvejen vil ændre trafikflowet og flere vil søge mod tilkørslerne. 

Trafikplanlægningen matcher ikke planerne for Lysbros udvikling. Peter kan følge Pouls 

argumentation. Hvordan sørger vi for, at Herningvej ikke bliver en smutvej, men at det i 

stedet bliver attraktivt at køre ad Ringvejen? Peter gav eksempel med et forhøjet torv ud 

for Kingo Karlsen grunden (som er afsat til butiksformål). 

Herningvej har både sorte og røde trafiksikkerhedsproblemer.  

Etablering af bump er ikke en mulighed grundet bustrafik. 

Lokalrådet vil blive hørt direkte, ligesom der vil komme forhøring og høring. 

A15/lukning af Funder Skolevej + Grøndalsgårdsvej: Vejdirektoratet er ansvarlig for 

trafiksikkerheden frem til kommunen overtager vejen i 2016 i forbindelse med 

motorvejens åbning. 

Peter undersøger hvilken tidsplan kommunen arbejder med for lukning af de to veje. 

Vi fik ikke svar på, om hvordan man forventer trafikken fra Hvinningdal mod motorvejen 

vil komme til at foregå. 
4. Kommunens planer for udsmykning af vore rundkørsler i Funder 

Der er ikke afsat midler i kommunens budget til dekorering af rundkørsler. Der vil være 

begrænsninger i forhold til hvilken udsmykning der kan foretages f.eks. lovgivning om 

skiltning, flagning etc. 

Hvorfor tænker kommunen ikke branding af byen? 

Peter opfordrer til, at vi henvender os med forslag til udsmykning. Vejdirektoratet har 

investeret i speciel arkitektur på motorvejen gennem Silkeborg samt broen over Gudenåen, 

hvorfor ikke videreføre det på rundkørsler? 

Ideer: Byport – øst møder vest, lokale kunstnere/erhverv, byvåben lavet med planter, 

kæmpe sten fra Hørbylunde. 
5. Eventuel besigtigelse af veje 

- 
6. Konklusion af drøftelserne med kommunens repræsentanter 

2-1 vej: Lokalrådet er overvejende positiv overfor løsningen, men er dog fortsat skeptiske, 

hvis der ikke fra starten indtænkes en begrænsning af bilernes hastighed gennem Funder 

Kirkeby (primært fra vestsiden). 
7. Status på økonomi overdragelse 

Søren har sammen med den tidligere kasserer været i Funder Andelskasse og fået 

overdraget adgang til konti. Indestående på Lokalrådets konto kr. 8.927,- og på 

Støttekontoen kr. 29.176,- 

Søren kontakter Børge Mortensen for, om han ligger inde med lokalrådets kamera og 

beachflag. 

 

 



 

 

 
8. Åbentstående aktiviteter 

Skrivelse til Reitan – Niels er bagud, har ikke fået forfattet henvendelse 

Hjemmeside – Mette har deltaget på kursus først på måneden (gratis). Går i gang med 

generel opdatering. Efter sommerferien må vi drøfte vores ønsker/planer for hjemmesiden. 
9. Kommende møder 

Der blev kun aftalt et møde den 4.juni 2014 
10. Borgermøde 

- 
11. Eventuelt 

Trafikudvalget indkalder til møde (Tonny) 

Vi er inviteret til møde på Silkeborg Rådhus, lokale D116 tirsdag den 13. maj 2014  

kl. 15:30 for fremvisning af de seneste tegninger over ny institution i Funder. 

Tonny og Thomas deltager i mødet. 
12. Næste møde 

Den 4. juni kl. 18:30-21:00. Vær opmærksom på det fremrykkede mødetidspunkt! 

Vi får en bid brød til dette møde!  

 

Referent: Mette Toft 


