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Afdeling: Teknik og Miljø 
 
     Silkeborg 24.07.2007 
 
 

Vedr. Vandproblemer på Buskhedevej. 
 
Lokalrådet er blevet kontaktet af lokale borgere omkring et problem på Buskhedevej mellem 
Ellingvej og Funder Kirkevej. Man har gentagne gange kontaktet kommunen, uden at der er sket det 
store. Problemet er at rabatten skylles væk i perioder med megen vand på vejen og de tilstødende 
marker. Det er især rabatten mod vest der ødelægges. Rabatten er blevet forstærket med kampesten 
som kan give farlige situationer hvis biler, cykler eller gående kommer ud i rabatten. Ved besøg på 
stedet denne weekend, kunne vi se at der nu er fyldt grus oven på kampestenene. Rabatten mod øst 
er forstærket med sandsække. Stedet er markeret med røde advarselsstolper. 
Vi beder kommunen om at få udbedret vejen og de tilstødende rabatter med en permanent løsning. 
Det kunne evt. være at vejen hæves og der føres rør under denne således at vandet fra den 
højtliggende side føres over på den lavtliggende side af vejen. Vi vil gerne mødes med kommunen 
på stedet for at diskutere hvad der kan gøres. 
 
Billeder fra stedet er medsendt. 
 
 

Vedr. Manglende lys på Funder Skolesti. 
 
Den 12. januar 2006 fik vi en mail fra Vagn Larsen at opsætning af lyset ville blive fremrykket og 
evt. blive lavet i 2006/2007. Hvornår kan vi forvente en løsning? Det ville være ønskeligt at inden 
udgangen af 2007. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Funder Lysbro Lokalråd 
Trafikudvalget 
 
Jørn Hansen 
Grøndalsgårdvej 24 
8600 Silkeborg 
29452592 – 86851206 
jorn.h@mail.dk 
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