Sent: Wednesday, September 22, 2010 10:03 PM
Subject: SV: Ønske om fartdæmpende foranstaltninger i Funder Kirkeby.
Kære Jørn,
Tak for din mail og undskyld mit lidt sene svar, men jeg har været optaget at intense budgetforhandlinger de sidste
par dage. Hvor jeg i øvrigt kæmper en hård kamp for flere midler til Trafik og Veje. Det er ikke et område, som
generelt bliver vægtet ligeså højt som skoler, plejehjem og børnehaver, men den kamp tager jeg med.
Lad mig starte med at slå fast, at vi vurderer ikke ud fra antal uheld. Som der står i jeres brev, så vurderes der ud fra
forskellige elementer nemlig, trafikmåling, vejens udforming, forekomst af uheld samt om trafikbilledet primært
består af lokaltrafik. Det er altså ud fra en række forhold, der vurderes ud fra.
Uanset om vi laver nye veje eller renoverer gamle, så er vores ubetingede prioritet trafiksikkerhed. Det betyder dog
ikke, at der vil komme fartdæmpende foranstaltninger på alle vores 1300 km veje, som jo vil være det mest sikre.
Det sker i øjeblikket ved en benhård prioritering, mellem de områder hvor behovet er størst.
Når jeg modtager en henvendelse som jeres, så tager jeg den altid op med forvaltningen, og jeg vil også tage jeres
henvendelse op med forvaltningen i løbet af næste uge (mandag). Det første jeg går efter er, om der er noget vi kan
gøre her og nu ? derefter om I ligger rigtigt prioriteret i forhold til andre områder, som er prioriteret med kommende
fartdæmpende foranstaltninger.
Jeg vender selvfølgelig tilbage med et svar efter min dialog med forvaltningen. Såfremt det tager lidt længere tid end
mandag, så er det fordi forvaltningen skal undersøge nogle ting.
Så du hører nærmere fra mig.
De bedste hilsner
Frank Borch-Olsen
Byrådsmedlem, Formand for Vej- og Trafikudvalget og
Gruppeformand for De Konservative i Silkeborg Kommune.
mobil: +45 5159 6981 - http://www.frankborch.nu

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Jørn Hansen [mailto:jorn.h@fibermail.dk]
Sendt: ma 20-09-2010 20:22
Til: Frank Borch-Olsen (00728)
Cc: Olav Agerholm; Niels Arent; Børge Mortensen; Anne Grethe Nyborg; Karin Bornhøft; Hans Madsen;
preben.jn@mail.dk; mogenspoulsen@vip.cybercity.dk
Emne: Fw: Ønske om fartdæmpende foranstaltninger i Funder Kirkeby.

Til Vej-og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune
v. Frank Borch Olsen
Kære Frank Borch Olsen
Vi har fra Teknik og Miljøafdelingen modtaget vedhæftede trafikmålinger og svar på vores henvendelse vedr.
Funder Kirkeby.
Vi havde forventet et mere positiv fremadrettet svar, som nu eller senere ville løse problemerne i Funder Kirkeby.
En ting der undrer os er at Silkeborg Kommune tilsyneladende prioriterer efter antallet af uheld/tilskadekommende
før man gør noget. Er dette korrekt opfattet?
Det handler vel om at undgå uheld.

Vi er klar over Kommunens trængte økonomi, men derfor kan man vel godt udarbejde løsninger og så sætte en dato
på hvornår disse udføres.

Med venlig hilsen
Funder-Lysbro Lokalråd
Jørn Hansen
Grøndalsgårdvej 24
8600 Silkeborg
8685 1206
2945 2592
jorn.h@fibermail.dk

