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Lavere fart på Skolekrogen og Tornekrogen
Kommunen etablerer snart trafik-chikaner tre steder på vores veje. Formålet er at tvinge bilernes hastighed ned af
hensyn til navnlig børnene, men også alle andre i området. Etableringen er planlagt til uge 48 (ugen der begynder
28. november).
Baggrunden er Grundejerforeningens mangeårige ønske om fartdæmpende foranstaltninger i vores område.
Målinger gennem årene har flere gange vist, at de fleste kører med en fornuftig hastighed – afstemt efter
forholdene – men at for mange desværre kører alt for hurtigt. Der har været målinger af hastigheder op til 60-70
km/t, særligt morgen og aften, hvor man måske har travlt med at komme på arbejde eller til/fra børnehaven for
enden af Tornekrogen.
Nogle af Foreningens medlemmer er kommet lidt op i årene, men der kommer glædeligvis mange nye til vores
område – ofte med børn i forskellige aldre. Og vi skal passe på hinanden, hvor vi kan.
Hvor sættes chikanerne? Der hvor vi har ønsket det. Planlagt og afprøvet i samarbejde med Kommunens By- og
Miljøafdeling for nogle uger siden. En chikane placeres ved Skolekrogens sydøstlige del (ved F24). Og to chikaner
etableres på Tornekrogen, en på den østligste del (første) del af Tornekrogen og en på det lange lige stykke vej
(midt på den lille bakke ved brandhanen).
Der males samtidig en dirigerende stribe på vejen, hvor Skolekrogen drejer i sin nordlige ende (ud mon Skovlinien),
for der er der desværre jævnligt bilister, der har så travlt, at svinget rundes – til fare for andre kørende og gående.
Bag de konkrete placeringer af chikanerne ligger grundige overvejelser og erfaringer fra andre steder. Der er blandt
andet taget hensyn til udrykningskøretøjer, store lastbiler (herunder renovation), udkørsel fra ejendommene,
snerydning og oversigtsforhold. Eneste minuspunkt er, at man ikke kan køre lige så stærkt som tidligere på vores
veje. Netop!
Tak for de mange tilkendegivelser fra medlemmerne i forbindelse med prøveopsætningerne, ved
generalforsamlingen og ved direkte henvendelser. Langt de fleste har været stærkt positive. Nogle har beklaget, at
det et nødvendigt skridt, men kun enkelte har udtrykt betænkeligheder. Tak for godt input, som vi har forsøgt at
tage hensyn til i samarbejdet med vejingeniøren.
Kommunen har oplyst, at man har ansøgt politiet om tilladelse til at etablere en hastighedszone i området med
anbefalet max. 40 km/t.
På denne video kan I se, hvordan chikanerne etableres:
https://www.youtube.com/watch?v=SxGfSgoSJIM&feature=youtu.be
En vigtig milepæl for bedre sikkerhed er nær.
Kontakter i denne sag er Mads Emil Kragh og Henning Rostung.
Kontaktoplysninger: http://www.kollekolleparken.dk/bestyrelsen.html

