Referat Sikker Trafik Gruppen
Dato, tid og sted

Mandag d. 14. Sep 2020 kl. 19.00 – 21.00 – Herskindsigt redaktionslokale
Næste møde: 26. oktober 2020 kl. 19.00 – 21.00 – Herskindsigt redaktionslokale

Deltagere:

Sikker Trafik Gruppen
Anne Kaae, Allan Clemmensen, Simon Svensson, Jesper Rabes
Afbud:
Per Clauson-Kaas, Lars Dahl

Mål for mødet:

Sikker Trafik Gruppen møde

Referent:

Simon Svensson

Emner til dagsorden:
Punkt

Referat

1. Godkendelse af seneste
referat og denne dagsorden

●
●

2. Status og opfølgning på
beslutninger fra forrige møde

ID9: Bedre belysning ved passagen ved Legepladsen i
Herskind
● Iflg. aftale med Jette Schmidt laves der
projektbeskrivelse med kort

●

Vi gennemgår forrige
referat og følger op på
aftaler og beslutninger.

Besluttet

Ikke kommentarer.
Fremover bliver referatet godkendt torsdag, med
mindre der kommer kommentarer eller andet.

●

Allan udarbejder projekt
materiale og fremsender til
Jette Schmidt

Aftale punkter med Veje og Trafik
● Jette Schmidt er på en længere ferie og kommer
tilbage d. 1. okt. Indtil da må vi afvente med status
med aftalte punkter fra forrige møde.

3. Revidering af Prioritetslisten
Borger henvendelser (bliver fremover et fast
mødepunkt)
Cykelsti på Engvej
● Der er kommet en borgerhenvendelse, hvor der
gøres opmærksom på, der er skolebørn, som cykler i
skole via Engvej. Dette er problematisk med
sigtbarhed og farbarhed på Engvej især i svinget ved
Fugletårnet samt den smalle vej.
● STG formoder Engvej kan betragtes som Sikker
skolevej.
● Et løsningsforslag blev diskuteret. Kan man etablere
en grussti på nuværende spor, altså inden for skel på
Herthas jord.

Anne Kaae, retter henvendelse
til Jette Schmidt fra Vej og
Trafik.

#1 Svinget ved OK-tanken
● Punktet har stadig top prioritet
● STG afventer status fra Jette Schmidt, som har
sommerferie indtil 1. oktober.
#2 Sikker Trafik kampagne
● Ved næste STG møde vil primære fokus være Sikker
Trafik kampagnen.
● Svinget ved OK-tanken skal / kan være
omdrejningspunktet for kampagnen
● Følgende forslag blev drøftes men bearbejdes ved
næste STG møde:
o Streetart kunstner, som kan male på cykelstien
o Male sko aftryk, der viser – her kommer gående
o Bomme happening. Hænge sko op
o ”Tak fordi du trækker” – børnene får en
slikkepind
o Landbetjenten kontaktes og høre om hun vil
bidrage med / i en kampagne. Evt. komme med
råd og vejledning.
o Hvad må man i en kampagne
o Hvad koster det. Kan vi finde sponsorer.
o Trafik Quiz med præmier
o Skolen har en ”Trafik-lærer” (Tina)
o FriBikeshop – Galten, vil de deltage.
#3 Nyt Fortov på Engvej til Landsbyvænget
● Ansøgning er fremsendt ”Stil-til-Stop” hvor der peges
på forlængelse af fortovet langs Engvej.
● Per C.K er i dialog med de relevante parter på Hertha
vedr. afgivelse af areal til fortov.
Afventer tilbagemelding fra Skanderborg kommune.
Tidshorisont ukendt.
#4 Øget tilgængelighed ved Lys regulering på Langelinje
● Mødet med Vej og Trafik d. 17/8 blev der indgået en
aftale at Vej og Trafik vil lave en bedre nedkørsel til
fortovet samt forlænge tiden på Grøn lys.
Ligger ved Jette Schmidt. Vi afventer til næste STG
møde.
#5 Krydset ved Engvej, Langelinje og Blomsterparken
● Sættes standby indtil cykelstien og helleanlægget er
etableret. Vej og Trafik vil afvente og se effekten af
dette.
Punktet er stadig på prioriteringslisten
#6 Naturcykelstil til Skovby-Galten fra Herskind
● Ændre prioritet til sidste.
STG syntes stadig ideen er god men kræfterne kan
udnyttes bedre på andre punkter pt. Hvis der er en
borger, som kun vil hjælpe med dette punkt, er
personen meget velkommen.

Simon kontakter
Landbetjenten

#7 Sigtbarhed ved svinget på Engvej ved fugletårnet
● Skal have prioritet som 3, idet der er skolebørn som
cykler på vejen. Se. Evt. Borgerhenvendelse.

#8: Fart dæmpning på Engvej
● Punktet er drøftet med Vej og Trafik, der siger at hvis
der etableres fartdæmpning skal byskiltet flyttes, idet
det står forkert if. politiet
STG er enige om, at punktet kan lukkes. Kan
genåbnes hvis der kommer nye borger henvendelser.
#9 Bedre belysning ved passagen ved Legepladsen i
Herskind
Allan C. har fremsender projektmateriale til Jette
Schmidt
#10 Forbud mod tung trafik på Engvej
● STG vil kontakte borgerne i Hørslev og hører om de
har et problem med tung trafik. Måske vi kan indgå
et samarbejde.
● Det påtænkes at en løsning bliver et samarbejde
mellem Skanderborg- og Århus kommune.
● Punktet er diskuteret med Vej og Trafik d. 17/8-20.

Allan sender projekt materiale
til Jette.

Jesper kontakter en borger ved
Hørjslev. Og høre om de har
problemer eller ønsker at
deltage. .

#11 Cykelvenlig skiltning. Her cykles.
● Kan blive en del af Sikker Trafik kampagnen.
4. Prioritet #1 – OK Krydset.

Svinget ved OK tanken er fortsat højeste prioritet
ved STG. Det er den brændende platform i
Herskind.
Er der nyt fra Skanderborg kommune vedr. svinget og
krydset?
● STG har intet hørt fra Vej og Trafik, efter gentagnede
forsøg.
Spørgsmål og underen:
● Har Jette haft kontakt med borgeren på hjørnet om
det er muligt at købe jord rundt i svinget.
● Kan hækken klippes ned for derved at give bedre
sigtbarhed.
● Er det muligt at opsætte midlertidig lysregulering.
● Hvordan kan STG hjælpe med at sikre svinget. Hvad
kan vi gøre på kortsigt og på langsigt.

Forslag:

STG kontakter Vej og Trafik
igen
Anne K. skriver / ringer til
Jette.

●
●
●

5. Status på nuværende
projekter
Hvad er status på nuværende
projekter, hvad er planlagt
projekter og hvornår.

ID2 Sikker trafik kampagne kan give svinget
opmærksomhed ved bla. male fodspor vha. Gl. sko.
Kan der opsættes en midlertidig lysregulering
Informationskampagne og opsætning af skilte
o ”stå af cyklen og træk”

#1 - Cykelsti
#2 – Helleanlæg
● Anne Kaae skal have et privat møde med Veje og
Trafik ifbm. afsætning til skel til helleanlægget.
● Anne vil i den forbindelse høre nærmere til
projekterne Cykelsti og helleanlæg.
#3 - Flytning af byskiltet på Langelinje
#4 - Trafik skilt ved Kran Elektro
#5 - Fortov ved Fuglevænget
#6 - Rabatten nord for OK tanken
#7 - Trafiktælling Præstbrovej
#8 - Nyt fortov – Præstbrovej

6. Information om STG

Er der et behov for at lave mere reklame om gruppens
arbejde.
● STG er kommet på Herskindsigt og bliver nævnt i Slet
ikke Live.

7. Evt.

Næste STG møde.
● Primære fokus er Sikker trafik kampagnen.

Primær kontakt:
- Den primære kontakt til Herkind er Sikker Trafik
Gruppen og kan kontaktes på
Sikkertrafikgruppen@gmail.com

STG retter henvendelse til Vej
og Trafik og beder om status
på lovede punkter iflg. referat
fra 17/8-20
Simon skriver en mail til
VTA@skanderborg.dk

Anne K. skriver til Jette og
informerer

