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Funder den 17. april 2012
Referat: Møde i trafikafdelingen Silkeborg Kommune den 16. april 2012.

Møde deltagere:
Gunvor Birgitte Winther - Vejchef Silkeborg Kommune.
Frank Borch-Olsen – formand Vej- og Trafikudvalget Silkeborg Kommune.
Anders Nielsen – Grundejerforeningen Liguster Funder.
Jørn Hansen – Funder-Lysbro Lokalråd.
Mødet er indkaldt på grundlag af Grundejerforeningen og Lokalrådets bekymring over
manglende eller usikre skoleveje for de skolesøgende i byggeperioden af det nye centerområde
og i perioden indtil skitseplanen for Funder Nord etableres.
A. N. orienterede om forløbet af de eksisterende cykelstier, og hvilke muligheder
Grundejerforeningen havde anbefalet i deres høringssvar til Lokalplan 14-003.
Der var herefter en del snak om økonomi, placering af cykelstier, men at man fra Silkeborg
Kommune. havde stor forståelse for Grundejerforeningen og Lokalrådets bekymring.
Konklusionen på mødet blev at trafikafdelingen sender vejingeniør Carsten Møller til Funder for at
se på problemerne. Han vil så udarbejde en løsning som evt. kunne præsenteres på det kommende
Borgermøde. Vi vil gerne se forslaget inden mødet.
(Hvis det er muligt at finde et fælles tidspunkt, så vil Lokalrådet ved undertegnede og evt. en
repræsentant fra grundejerforeningen gerne være tilstede ved C. M.s tur til Funder.)
Datoer til borgermødet: Frank Borch kunne komme den 23. eller 24. maj alt. den 30. eller 31. maj.
Lokalrådet melder hurtigt tilbage med den endelig dato.

Vedr. Sikker vej igennem Funder Kirkeby.
Arbejdsgruppen Sikker Vej i Funder Kirkeby har den 29. marts sendt et brev til Silkeborg
Kommune hvor man ikke ønsker at fortsætte samarbejdet med Kommunen, idet man ikke ønsker at
afvente de første dødsulykker før der kommer en løsning på trafiksikkerheden.
Lokalrådet og Arbejdsgruppen var til møde med S.K. den 9. januar 2012 og fik efter en rykker et
referat fra mødet den 28. februar.
J.H. ville gerne have en konklusion af mødet og hvad der skulle ske fremover.

G.B.W. Man havde set på sagen, men kunne se at der skulle eksproprieres jord for at udføre et
projekt som beskrevet i projekt Sikker Vej. Man ville arbejde på at en forbedring af forholdene
kunne ske i forbindelse med en kommende opgravning af Funder Kirkevej. Vejen skal graves op i
forbindelse med kloakarbejde og igen i forbindelse med nedlægning af fjernvarmerør i 2015. Derfor
ville man vente til efter den sidste opgravning.
J.H. Som bekendt er der en del modstand mod fjernvarme, som måske kan medføre at
fjernvarmeprojektet udskydes på ubestemt tid eller droppes.
F.B.O. pt.er der ingen planer om ændringer, men skulle det ske så er situationen en anden.
J.H. anbefaler at kommunen påbegynder at udfærdige et projekt således at det ligger klar. Indtil
vejen ændres bør kommunen opsætte trafikdæmpning på Moselundvej.
G.B.W. vi har mulighed for at monter trafikdæmpning der kan bores fast på vejen. Vi undersøger
muligheden og vil sende Carsten Møller til Funder Kirkeby for at se på forholdene og i den
nærmeste fremtid påbegynde skitserne til projekt Sikker Vej.
F.B.O. Det fremtidige samarbejde vi foregå gennem lokalrådet, som nævnt i svar til gruppen Sikker
Vej.

Tak for et godt møde.
Jørn Hansen
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