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Jørn Hansen
Fra:
Dato:
Til:
Cc:
Emne:

"Flemming Frøsig Christensen (12840)" <FlemmingFrosig.Christensen@silkeborg.dk>
28. november 2013 14:47
"Jørn Hansen" <jorn.h@fibermail.dk>
"Frank Borch-Olsen (00728)" <Frank.Borch-Olsen@silkeborg.dk>
SV: 2 minus 1 vej /trafikchikane Moselundvej

Kære Jørn

Tak for din henvendelse.
Det glæder mig, at besigtigelsesturen har resulteret i en overbevisning om, at 2-1 vejen kan
øge trafiksikkerheden på strækningen.
Hvad angår dit/jeres ønske om en trafikchikane på Moselundvej, er der ikke afsat penge hertil i
2013.
Jeg er enig i, at der er behov for en helhedsløsning Moselundvej/Funder Kirkevej – og derfor er
det nødvendigt at se en evt. løsning ved Moselundvej sammen med resten (som i Budget 2014
er på i 2017, efter kloakrenoveringen). Der skal altså være en sammenhæng i projekterne.
Ligeledes bør vi se Moselundvej i sammenhæng med de andre ’sorte’ og ’røde’
hastighedslokaliteter i kommunen, som det er beskrevet i trafiksikkerhedsplanen. Lige nu er
Moselundvej ikke prioriteret økonomisk.
Men hvis der opstår en økonomisk mulighed, og vi har en samlet plan for strækningen, vil vi se
positivt på at etablere en hastighedsdæmpende facilitet på Moselundvej ved indkørslen til
Funder Kirkeby.
Med venlig hilsen
Flemming F. Christensen
Fra: Jørn Hansen [mailto:jorn.h@fibermail.dk]
Sendt: 6. november 2013 20:10
Til: Frank Borch-Olsen (00728); Flemming Frøsig Christensen (12840); Gitte Merstrand (19004); Lars Faarup
(00741)
Cc: Agerholm Olav; Niels Arent; Bornhøft Karin; Mortensen Børge; Nyborg Anne Grethe
Emne: 2 minus 1 vej /trafikchikane Moselundvej

Kære alle
Den 1. november havde jeg fornøjelsen af at være på 2 minus 1 vej besigtigelsestur sammen med
Gitte Merstrand, fra Kragelund til Funder Kirkeby og retur til Kragelund.
Jeg er overbevist om at 2 minus 1 vejen vil øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter på denne
strækning.
Desværre er det ikke til megen gavn at vi passer på de bløde trafikanter på 2 minus 1 vejen, når vi
så senere udsætter dem for stor fare når de skal passere Funder Kirkevej i T krydset
Buskhedevej/Funder Kirkevej. Det er derfor yderst vigtigt at der samtidig bliver lavet en
helhedsløsning, dvs. at der bliver lavet en trafikchikane på Moselundvej ved inkørslen til Funder
Kirkevej. Gitte nævnede prisen på en forhøjning med hvide 4 kant felter, hvis jeg husker ret ca. 30.
000 kr. Investeringen er begrænset og givet godt ud og skal ikke laves om den dag Funder Kirkevej
bliver renoveret. Grunden til at anlægge en 2 minus 1 vej er vel at forebygge uheld , og det gælder
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vel hele strækningen.
Vi håber ikke at skulle videregive denne “gamle” sag om trafikchikane på Moselundvej til det nye
Lokalråd der starter 1 januar.

Med venlig hilsen
FunderLysbro Lokalråd
Jørn Hansen
Grøndalsgårdvej 24
8600 Silkeborg
2945 2592
jorn.h@fibermail.dk

02-12-2013

