
Agenda  Sikker Trafik Gruppen

Dato, tid og sted Tirsdag d. 13. oktober 2021 kl. 20.00 – 21.00
Næste møde:

Deltagere: Sikker Trafik Gruppen
Anne Kaae, Allan Clemmensen, Simon Svensson,

Afbud:

Jesper Rabes, Per Clauson-Kaas

Mål for mødet: Sikker Trafik Gruppen møde

Referent: Simon Svensson

Emner til dagsorden:

Punkt Referat Besluttet

1. Fortælle den gode historie Vi skal være bedre til at informere hvad Sikker Trafik
Gruppen laver. Hvilke projekter og initiativer vi har gang i
og hvad vi laver.

Vi skal benytte medierne: facebook, Herskindsigt, Slet ikke
live

Ideer - Vi spørger Lotte Kristiansen om råd omkring
● Sikker Trafik Kampagne
● Giv et praj - det virker jo..
● Gågade happening. Herskind har fået en gågade.

● Vi skal beslutte for hvert møde

om vi har noget det der skal
fortælle på facebook,
Herskindsigt osv.

● Simon spørger Lotte

2. Sags- og Prioriteringsliste Sikre veje til skole og fritid 2021 ● Punktet lukkes og fjernes.

Sænk Farten kampagne Har Vej og Trafik skilte som vi kan ”låne” – Husk at sænke
farten ifm. Sænk Farten Kampagne.

● Simon spørger Jette / Søren.

Cykelsti Skal der laves en dobbeltrettede cykelsti fra ”svinget” til
indgangen til Blomsterparken. ● Vi afventer til cykelstien er

etableret. Og derefter tager
sagen op med Vej og Trafik.

Bygrænsehelle - Byporte Mail fra Jette Schmidt d. 12/10
Byporte øst og vest på Langelinie vil give mest
mening hvis byzonetavlerne må opsættes på disse og
det har vi ikke tilladelse til i den østlige ende af
Herskind.

Vores svar til Jette:

● Vi venter med byportene til vi
ved hvor byskiltene skal stå.

● Simon: sender svar til Jette

Rabatten nord for OK tanken Afsluttet og fjernes fra listen ●

Sikker Trafik kampagne Vi søger råd ved Lotte. Kan Lotte hjælpe med at lave en
kampagne.

● Simon: Tages med på mødet d.
5/11



Dagli stien ved Brugsen God ide: Herskind har fået en gågade.

Vil Landsbyrådet sponsorere Gågade skilte.

● Simon & Anne spørger
landsbyrådet d. 27/10

Nyt Fortov på Engvej til
Landsbyvænget

Skal opdateres at Landsbyfonden vil afgive jorden med
betinget af Træerne må blive

● Simon: opdaterer

Sigtbarhed ved svinget på
Engvej ved fugletårnet

Sættes på Pause. ●

Bedre belysning ved passagen
ved Legepladsen i Herskind

Afsluttes og lukkes ●

Forbud mod tung trafik på
Engvej

STG har besluttet at pause dette punkt. ●

Nyt Punkt fra en Borger Hastighedsbegrænsning på Engvej

Vi afventer og se om der kommer en ny lokalplan skal der
argumenteres for der laves hastighedsbegrænsning, i
samme stil som på Præstbrovej.

● Punktet bliver ført til protokol i
Sags og prioriteringslisten.


