
Stikordsreferat fra møde på Resen Skole, tirsdag den 22. april kl. 19.30 
  
Deltagere: Peter Kjærsgaard Rasmussen, viceskoleinspektør Resen Skole 
                   7 øvrige deltagere fra Resen - Vinde området 
                   Per Jeppesen, formand for Teknik- og Miljørudvalg 
                   Alex Kjær, Teknisk Forvaltning (ref.) 
  
1.1 Der blev spurgt om der evt. manglede en lysmast på sydvestlige hjørne i krydset Frugtparken/Furvej. 
Teknisk F. vil vurdere dette sammen med EnergiMidt. 
  
1.2 I krydset Furvej/Kirkevej var der et ønske om evt. at rykke stopstregen på Furvej længere væk fra 
fodgængerfæltet. Dette undersøges, men det vil samtidig medføre at trafikspoler også skal flyttes. 
  
1.3 I krydset Furvej/Kirkevej kom der et spørgsmål om der evt. kunne laves grønt for fodgængere og rødt for 
biler for trafik fra Kirkevej. Dette vil blive undersøgt ved vores leverandør af signalanlægget, men det vil 
samtidig medføre, at der skal tages noget "tid" fra de øvrige trafikanter. Der vil også være noget 
trafiksikkerhed der skal tages hensyn til. 
  
1.4 Der er et stort ønske om at få repareret asfaltbelægningen på skolestien mellem Vinde og Resen. Det 
foreslås, at der laves et forslag til at adskille bil- og cykeltrafikken på "golfvej" strækningen, der går fra 
Frugtparken til underføringen under A 26. Stien vil blive gennemgået og repareret, men der kan ikke gives 
nogen tidshorisont for evt. deling af trafikken. 
  
2. Der kunne ikke oplyses noget om tidshorisonsen for evt. forlægningen af Furvej, men det påregnes ikke at 
ske inden for de første mange år. 
  
3. Der kunne heller ikke oplyses noget en tidshorisont for evt. forlægning af A 26, men dette påregnes heller 
ikke at ske inden for de kommende år. 
  
4. Dette punkt blev ikke nærmere belyst. 
  
5.1 Der var et stort ønske om at stien langs adgangsvejen til Resen Skole repareret, da der er mange i 
belægningsstenene. 
  
5.2 Der var et ønske om at få asfalteret nordenden af stien der ligger mellem Resen Skole og området ved 
Frugtparken. Teknisk F. kan ikke love noget, men ønsket er noteret. 
  
5.3 Det blev oplyst, at stien nord for Nøddevej mangler udførelse med belægningssten, og 
grundejerforeningen vil ikke overtage den inden. Teknisk F. vil se på forholdene og evt. færdiggørelse 
snarest. 
  
5.4 Det blev oplyst, at stier fra det nye boligområde ved Marianevej er blevet tilsluttet stien langs Petravej 
som tilhører denne grundejerforening. Teknisk F. oplyser, at dette er vist i lokalplanen for Marianevej, men at 
der ikke er kommet nogle indsigelser mod dette fra grundejerforeningen. Grundejerforeningen opfordres til at 
sende et brev til Teknisk Forvaltning med bemærkninger og ønsker. 
  
5.5 Teknisk Forvaltning vil samtidig oplyse, at der forestår udfærdigelse af en ny Trafiksikkerhedsplan, som 
påbegyndes i år og færdiggøres til næste år. Her vil der blive mulighed for alle at komme med forslag og 
indput til at øge trafiksikkerheden. 
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Møde i Trafiksikkerhedsgruppen i Resen/Vinde tirsdag den 22.april 2008 på Resen Skole 
 
Tilstede:  
Fra Grundejerforeningen Frugtparken: Benny Kirkegaard, Ole Olsen og Per Kjelstrup. 
Fra Grundejerforeningen i Vinde: Erling Pedersen, Lars Bak og Bitten Fjalland 
Fra Petuniavejs grundejerforening: Jesper Jensen 
Fra skolen: Peter Kjærsgaard, viceskoleinspektør. 
Fra kommunen: Per B Jeppesen, formand for udvalget for Teknik og Miljø, Alex Kjær, vejingeniør. 
Afbud fra Resen Daginstitution 
 
 
Punkt 2 + 3: Evt. forlægning af Furvej og A 26 - blev drøftet først.  
Per B Jeppesen oplyste at disse forlægninger ikke er realistiske langt ud i fremtiden. 
 
Pkt 1: Trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger i området:  
Forvaltningen bruger gerne penge, hvor de gør mest gavn, men nogle gange besluttes der anderledes af 
politikerne. Dette kom frem under diskussion af den nye cykelsti langs Furvej.  
 
Gruppen blev opfordret til at informere og påvirke politikerne, hvis vi ønskede at fremme vore ønsker. 
Budgetforhandlingerne for året 2009 begynder i oktober, og derfor opfordredes til et møde i september, hvor 
vi også inviterer formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Peter Hedevang med. 
 
En ny trafiksikkerhedsplan er på vej, men pengene er pt. indefrosset. 
Det er Cowi, der har vundet opgaven for kommunen. 
 
Da der som ovenfor nævnt er en lang tidshorisont for evt. forlægning af Furvej, var der i gruppen enighed 
om, at der skal arbejdes på etablering af tunnel ved krydset Furvej/Kirkevej. Tunnelen har længe været på 
ønskelisten – og i mellemtiden vil gruppen arbejde på at sikre de bløde trafikanter bedst muligt på dette sted. 
Gruppen blev opfordret til at lave en slags idekatalog. Bl.a. blev nævnt: Flytning af stoplinie 5 m væk fra fod-
gængerfeltet, Justering af tider for grønt/rødt i morgenperioden, etablering af tidsdifferentieret hastighedsbe-
grænsning som forsøget i Ørslevkloster.  
 
Vi kan indkalde Alex Kjær til et møde og en gå-tur for at få nogle ideer – dette blev foreslået til august må-
ned. 
 
Krydset ved Furvej/Solsikkevej/Frugtparken/Brugsen: Sikkerheden i det sydvestlige hjørne ønskes øget ved 
opsætning af tilstrækkelig gadebelysning. 
 
Stien mellem Frugtparken og stisystemet i vinde:  
Ved tunnellen under A-26 ved golfklubben: Sikkerheden er lille og utrygheden er stor for cyklister, idet der 
færdes flere færdselsarter på denne strækning (hurtige biler til og fra golfbanen, landbrugsmaskiner og 
cyklister og fodgængere – hele døgnet), vejbelægningen er dårlig, og vi skal finde en god løsning, som alle 
brugere kan leve med. En gennemgribende trafiksanering bør laves, med mest mulig adskillelse af 
færdselsarterne, fornyelse af vejbelægningen, evt. forskellige farve i tunnelen m.m. Da blandt andet vejret-
tighederne m.m. ikke er klare for gruppen og for at finde en samarbejdsløsning, vil vi derfor indkalde en 
repræsentant fra golfklubben samt landmand Kristen Faarkrog til næste møde.  
 
Alex Kjær vil arbejde for at stiens generelle tilstand vurderes og udbedres på hele strækningen. (På trods af 
kommunal vedtagelse i 2006 synes det ikke som om, der er foretaget opretning ved brønddæksler m.m. Det 
er farligt mange steder, herunder ved Vinde Bæk.) 
Grundeejerforeningen i Vinde og Forvaltningen vil gå i dialog vedr. klassificering af stierne m.m. 
 
 
Næste møde er mandag den 19.05 kl. 19 på skolen 
 
Referent: 
Jesper Jensen 


