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Solvænget og Østerled, forskellige forslag.

I mail af den 5. august stiller De på vegne af grundejerforeningen 4

forslag til afmærkning i Solvænget og Østerled.

ad 1. Etablering af vigepligt (hajtænder) i Solvænget og Østerled. I
hastighedsdæmpede områder anser Vej & Park og politiet det normalt

for unødvendigt med vigepligt medmindre helt særlige trafikale for-

hold gør sig gældende. Dette skyldes bl.a. at netop hastighedsdæmp-

ningen gør den overflødig og at etablering af vigepligt har en tendens
til at øge hastigheden på vejene uden vigepligt. Noget der absolut ikke

er intentionen i et hastighedsdæmpet område. Vej & Park har sammen

med politiet undersøgt muligheden for at etablere vigepligt som fore-

slået af grundejerforeningen og vi finder for nuværende ikke at den
kan etableres af sikkerhedsmæssige grunde. Vigepligten ses at komme

som en overraskelse for bilisten, hvilket kan medføre farlige situatio-
ner. Endvidere vil vigepligten i Østerled komme lige efter en vejind-

snævring, som kan have bilistens fulde opmærksomhed.

ad 2. Skiltning med "Gennemkørsel forbudt" i Solvænget. Vej & Park

kan ikke give tilladelse til opsætning af den ønskede tavle, idet Vej &

Park anser, at vejen skal indgå i det lokale vejnet og være offentlig
tilgængelig. Endvidere er det både Vej & Parks og politiet erfaring at

respekten for en sådan skiltning er sparsom og det er yderst vanskelig
at sikre den overholdt. Forholdene vil derfor af beboerne kunne opfat-
tes som uændrede.
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ad 3. Skiltning med "Legende børn". Vej & Park kan ikke give tilla-

delse til opsætning af en tavle, der angiver "Legende børn". I henhold
til cirkulære om vej afmærkning må der ved offentlige veje kun anven-

des afmærkning, der er indeholdt i Bekendtgørelse om vej afmærkning.

Af hensyn til bilisternes forståelse af den generelle afmærkning, til-

stræber Vej & Park en ensartethed i afmærkningen på offentlige og

private fællesveje. Da "Legende børn ikke findes i bekendtgørelsen,

ønsker Vej & Park ikke at give tilladelse til en opsætning på vejareal.

Såfremt det er muligt at opsætte tavlen synligt på privat grund, hvor

den ikke tager udsynet for bl.a. andre tavler eller oversigten, ser Vej &

Park ikke noget til hinder for en opsætning.
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ad 4. Etablering af 2 timers zone med licens til beboerne. Det er des-

værre ikke muligt at tilbyde, at der etableres en 2 timers parkerings
zone i område med licens til beboerne. En sådan ordning skal vedtages

af politikerne. Den netop i år vedtagne Parkeringsstrategi nedlægger
en stor del af den nuværende 2 timers zone pr. l. januar 2006 ind til
"Jagtvejslinien". Resten vil blive nedlagt i forskellige tempi, idet beta-
lingszonen vil blive udvidet til "Jagtvejslinien" hen over et par år. Der
er derfor ikke politisk opbakning til sådanne ordninger for tiden.
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