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Funder Kirkeby, referat af møde
vedr. omfartsvej, trafikmængder, trafiksikkerhed m.m.
Referat af møde den 9. januar 2012.
Mødedeltagere:
Niels Arent, Funder Lokalråd
Jørn Hansen, Funder Lokalråd
Flemming Vilhelmsen, Funder Kirkeby arbejdsgruppe
Frank Borch-Olsen, formand for Vej- og Trafikudvalget, Silkeborg Kommune
Carsten Møller, ingeniør, Vej og Trafik, Silkeborg Kommune

Niels Arent
Der plejede at være en god kommunikation mellem Funder Lokalråd og Vej og Trafik og
han ville gerne have modtaget mødereferaterne fra de tidligere møder mellem Funder
Kirkeby arbejdsgruppe og Silkeborg Kommune.
Carsten Møller
Beklagede at det ikke var sket.
Flemming Vilhelmsen
Arbejdsgruppen havde haft en god dialog med Silkeborg Kommune efter mødet i april
2011.
Han viste et Oplæg på Sikker Vej igennem Funder Kirkeby, som arbejdsgruppen havde
udarbejdet.
Frank Borch-Olsen
Gjorde opmærksom på, at der er mange steder i kommunen med trafikale problemer som
i Funder Kirkeby.
Henviste til Trafiksikkerhedsplanen, som gerne skulle afdække de mest presserende
steder.
Flemming Vilhelmsen
Det bør ikke være statistikker, fx i trafiksikkerhedsplanen, som er udslagsgivende for hvor
der gøres noget.
I Funder Kirkeby vil motorvejens åbning i 2012 betyde mere trafik gennem byen.
Frank Borch-Olsen
Gjorde opmærksom på, at vi havde været nødt til at prioritere de anlæg, som vi havde
udført. Puljepengene havde dog givet os øgede muligheder for at få udført anlægsarbejder
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Niels Arent.
Borgerne i Funder Kirkeby har ikke tidligere villet betale for fortov i byen.
Borgerne vil måske være mere indstillet på at stille de nødvendige arealer gratis til
rådighed.
Frank Borch-Olsen
Det er nødt til at være faktatal for uheld mm. der er udslagsgivende for, hvor vi laver
forbedringer, da vi ikke har økonomi til at følge med fx forsyningsselskabernes
opgravninger.
Carsten Møller
Viste Silkeborg Spildevands plan for kloakrenoveringer i de kommende år.
Jørn Hansen
Ønsker trafikanternes fart gennem Funder Kirkeby dæmpet.
Har kommunen spurgt Politiet om yderligere hastighedsbegrænsning i Funder Kirkeby?
Flemming Vilhelmsen
Bør der ikke være en sammenhæng mellem trafikken i Funder Kirkeby og
Trafiksikkerhedsbykonceptet.
Ønsker tilsagn fra Frank Borch-Olsen til opbakning til det kommende broløb.
Carsten Møller
Trafikplan 2009 udpeger en ny omfartsvej nord om Funder Kirkeby.
Det står pt. på budgettet til udførsel efter 2020.
Niels Arent og Frank Borch-Olsen
Enighed om, at der bør laves en omfartsvej nord om byen på sigt.
Frank Borch-Olsen
Vil drøfte med Gunvor Winther på formandsmødet på mandag om, hvad vi kan gøre
derude lige nu.
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