Harlløse lok
kalråd
Harløse

Sikker trafikk i lokalområådet
ViaTrafik haave inviteret lokalrådet tiil et møde om
mhandlende
e sikker trafikk i lokalområådet. Mødet blev afholdt
onsdag d. 24. august 20
016.
Deltager:

Jens Kristtian Duhn, ViaTrafik
Ali Alaa, Trafik
T
Vej ogg Park – By ogg Miljø, Hille
erød kommune
Søren Ko
odal, Lokalråd
det

Afbud:

Niels Trusbak

Grundlæggeende blev vi spurgt om vi have noglee kommentarrer til trafikken i vores lo kalområde. Følgende
emner blev berørt:
Farten på H
Harløsevej
Farten på H
Harløsevej er stadig generelt for høj. LLokalrådet gjjorde opmærksom på, att stelerne en
ndnu ikke
var opsat ogg netop dissee er med til at
a dæmpe faarten. Man må
m sige at kommunen ha ndler hurtigtt, for 2 dage
efter var steelerne oppe igen.
Hvis vi skal have politiett til at lave nogle fartmål inger, skal lo
okalrådet selv henvende sig til politie
et.
60 km/t på Tjærebyvej
Lokalrådet ffremlage dett gamle ønskke om en 60 km/t fartbeggrænsning på hele Tjæreebyvej fra Ha
arløse til
Frederiksvæ
ærkgade. Dettte ønske varr der forståeelse for.
Krydsende ccykelister ved Rønbjerg Alle
A
For de cykelister som skkal krydse Ha
arløsevej vedd Rønbjerg Alle
A er der me
eget dårlig ovversigtsforhold. En løs‐
D er også
ning kunne være at lavee en helle midt på vejen, så er det sikkre for cykelsstierne at kryydse vejen. Der
nogle buskee som skyggeer for vejen – disse skal bblot fjernes.
Nordhøjvej//Præstevej/FFrederiksværkgade
ViaTrafik gjo
orde selv opmærksom på
å at dette krryds have en dårlig ulykke
e statistik. Årrsagen hertil skulle nok
findes i de d
dårlige overssigtsforhold og
o den alt foor høje fart på Nordhøjve
ej/Præstevej.. Vi ved at no
ogle af voress
skolebørn b
bruger dette kryds til og fra
f skole.
Nordhøjvej
En af årsageerne til, at deer stadige er alt for megeet trafik på Nordhøjvej
N
er det er den eneste vej, som
s
går
nordpå fra vvores områd
de. Kommer man fra Skæ
ævinge og skaal nordpå af forlængelsen
f
n, ja så er No
ordhøjvej et
naturlig valgg. Dette kunne udbedress hvis man laavede 2 nordgående tilkø
ørsels rampe r, der hvor Harløsevej
H
krydser forlængelsen.
Søren Kodaal
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