Til Veje og Trafik
Den 10. maj 2020

Indsigelse til påtænkt cykelsti fra Borum til Herskind.
På vegne af Landsbyrådet for Herskind, Skivholme og Herskindhede tager vi hermed kontakt,
fordi vi ønsker at påvirke jeres vurdering af linjeføringen af cykelstien.
Der er flere overvejelser, som vi vil bede jer tage med i jeres beslutning:
1. Vi ønsker at linjeføringen ikke lægges ned gennem skoven ved Borum Møllevej, men
kommer til at følge Langelinie hele vejen fra Borum by til Herskind by. Sådan at
cykelstien føres i lige linje helt fra Skjørring gennem Herskind til Borum. Hvis stien drejer
ned over skoven vil folk snyde sig selv, og køre langs Langelinie på vejstykket, hvor de
burde cykle ned over skoven og Borum Møllevej. Skovstykket er mørkt og utrygt at cykle
på, i de mørke perioder af året og det virker meget utilsigtet at skulle køre fra Langelinie
for at køre den vej ned igennem. Herudover er asfalten virkelig nedslidt i øjeblikket.
2. Vi ønsker vejen ført i nordlig side af Langelinie, så den følger cykelstien helt fra Skjørring
gennem Herskind, hvor placeringen ligger nordligt. Det dur ikke, at de bløde trafikanter
skal krydse vejen flere steder, for at kunne cykle på cykelstien. Allerede er der problemer
med, at cyklister fra Sjelle skal krydse vejen ved helleanlægget ved firmaet KRAN
ELEKTRO.
3. Vi ønsker jeres særlige fokus på, at der er tale om en skolevej, i forbindelse med den nye
cykelsti. Der må indtænkes de bedst mulige vilkår for de bløde trafikanter på hele
skolevejen, da systemet kommer til at samles fra flere retninger midt på den nye cykelsti
- inde i Herskind by ved svinget Ladingvej/Langelinie op mod skolen.
Her er der i forvejen rigtig dårlig sigtbarhed i svinget, og cykelstien stopper op, og lader
de bløde trafikanter blande sig i trafikken, for så igen at blive ført til cykelsti lige i svinget,
hvor sigtbarheden er dårlig pga smal passage, uhensigtsmæssig skiltning og farlig
placeret cykelstiføring. Her har lastbiler fra bl.a. Herskind Savværk flere gange væltet de
afskærmningsstolper, der står i svinget for at skille cykelsti og vej. Se billede 1.
4. Der er ønske om at etablere en cykelsti fra Herskind til Skovby (tankerne fremgår af GIS
kortet, kan vi se), så borgere fra Skovby kan benytte den nye cykelsti fra Herskind over
Borum til Aarhus. Og at vi her Herskind/Sjelle/Skjørring kan cykle til Skovby og deltage i
idrætsfaciliteter, tage en bus og deltage i forskellige arrangementer. På den måde vil der
være en sammenhæng via cykelsti i den Nordlige del af kommunen, super ide.
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De nye transportformer, såsom elcykler, el-løbehjul mv, vil give os helt nye muligheder
for at anvende en cykelsti til at kunne udvide vores muligheder for egen transport rundt i
kommunen, hvis vi forbindes via et cykelstisystem.
Se dette GIS-kort https://kort.skanderborg.dk/spatialmap - hvor I kan se de forhold, der tales
om.

Billede 1.
Vores ønske er streget frem her med lyseblåt, hvorimod den røde streg viser vejen via Borum
Møllevej og skoven. Gul viser det farlige sving op mod skolen.

Mod Sjelle/Skjørring

mod Aarhus

Mod Skovby

Vi håber, I vil tage godt i mod vores indsigelser, og glæder os til at høre jeres svar retur.

Med venlig hilsen
Landbyrådet
For Herskind, Skivholme og Herskindhed
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