
Fra: Ib Lennart Henricson henricson@me.com
Emne: Brev til kommunen om færdselsforholdene som drøftet på bestyrelsesmødet. Kommentarer inden i morgen!
Dato: 21. marts 2018 kl. 16.32

Til: ib Henricson henricson@me.com, Thomas Liratsch tliratsch@hotmail.com, Kate Bøgh 33 KATB@FAVRSKOV.dk,
Gorm Setnes 9 gormsetnes@hotmail.com, Kristine Ravn 47 kristine.w.ravn@gmail.com, Ole Holm 140 hviidogholm@gmail.com
, Mette Jakobsen 39 mettearp@hotmail.com

Kære venner.
Jeg vedlægger udkast til skrivelse til kommunen. 
Jeg sender den i morgen
Hilsen ib

"Hej igen Klaus. 
Tak for dit oplysende svar på mit oprindelige brev. 
Jeg må desværre besvære dig nok en gang.
Hvis du ikke har problematikken present, vedhæfter jeg mit oprindelige brev om 
trafikforholdene på Nordre Strandvej, - især ved Prins Knuds Vejs udkørsel.
Du kan selvfølgelig ikke gøre noget ved, at vi hverken får svar fra Fællesrådet for Vejlby 
Risskov eller Post Nord.
Men problemet forsvinder jo ikke af sig selv, og forholdene opleves stadig som kaotiske 
herude.
Især ved parkering med håndværkerbiler i P-båsen, er det umuligt at se, hvad der kommer 
af biltrafik fra højre.  Man skal næsten ud til midt på Nordre Strandvej for at få et overblik,
- samtidig med at man blokerer cykelstien.
“Postterminalen” ved udkørslen, (jf. billedet i mit oprindelige brev,)  forøger usikkerheden, og 
tvinger den udkørende trafik mod venstre, hvorefter der næsten ingen plads er for bilisterne, 
der skal svinge ind. 
Så ofte befinder både de ud- og de indkørende  sig i en uoverskuelig situation, der ikke 
bliver bedre af,  at risikoområdet gennemskæres af en cykelsti. 
Uanset at loven tillader en parkering inden for de 10 meter, så står det jo i Jeres magt  at 
sløjfe noget af parkeringsbåsene.  De første 5 -10 meter af båsen til højre ved udkørslen 
ville gøre underværker.
Vi kan evt. kigge på forholdene sammen?
Hvad angår “postterminalen” som er placeret på vejarealet , ønsker vi den fjernet.
Da kommunen tilsyneladende ikke har godtkendt Post Nords "post-monstrum," er dette 
anlæg anbragt ulovligt, jf. lov om private fællesveje § 66. Efter samme bestemmelses stk. 5, 
kan den fjernes uden videre, 
hvis den er til ulempe for færdslen, og ejeren pålægges omkostningerne. Alternativt må Post 
Nord pålægges at fjerne den, jf. lovens stk. 4, da de ikke har tilladelse.
Sidst i april har vi arbejdsdag herude, og da vil postkassen nok blive gravet op, såfremt der 
ikke er sket noget.  Så må Post Nord finde et andet sted til den.
Med venlig hilsen 
Ib Henricson
Sekretær i Vejforeningen"
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