Landsbylauget – Fløng Sogn
Soderup – Marbjerg – Ny Fløng – Fløng

Høje-Taastrup Kommune
Driftsbyen
Lervangen 35 D
2630 Taastrup
(sendt via e-mail: Driftsby@htk.dk)
Fløng, den 12. marts 2015
Forslag til vejbesigtigelse den 17. april 2015
Landsbylauget – Fløng Sogn vil hermed venligst invitere Teknisk Udvalg til vejbesigtigelse i
Fløng den 17. april 2015.
Vi ønsker følgende besigtigelse på Vesterled i Fløng.
1. Etablering af 60km hastighedsbegrænsning på Vesterleds sydlige ende på strækningen
fra rundkørslen ved Stenalderen til Hovedgaden, Hedehusene.
Begrundelse: Der køres i dag alt for stærkt på denne strækning der ikke er præcis
skiltet med hastighedstavler, som jo er tilfældet på den øvrige del af Vesterled, inklusiv
det nye stykke på broen over Holbækmotorvejen. Dette virker ulogisk, da det vil være
ret naturligt at betragte 60km begrænsningen som videreført helt til Hovedgaden.
2. Etablering af vejbelysning på Vesterled, hvor til- og frakørsel til Holbækmotorvejen
udmunder i Vesterled ( den nye motorvejsbro).
Begrundelse: Det er umuligt for fodgængere at orienter sig på broen i mørke. Det er
ikke til at se afgrænsningen mellem kørebane og cykelsti/fortov. Ligeledes opstår der
hyppigt farlige situationer for fodgængere hvor motorvejsfrakørslen udmunder i
Vesterled. Oversigtsforholdene på stedet er meget begrænset p. g. a. støjværn. Det
medfører at mange bilister ikke overholder vigepligten, og ikke observerer fodgængere.
Måske er det Vejdirektoratets opgave at etablere belysning her, i så fald bedes HøjeTaastrup Kommune tage kontakt til Vejdirektotatet for at få denne belysning etableret
før der sker alvorlige ulykker på stedet.
Vesterled er kategoriseret som en underordnet trafikvej og er beliggende i bymæssig
bebyggelse, hvorfor den bør være belyst her for at skabe sikkerhed, tryghed og
fremkommelighed for alle typer trafikanter.
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Med venlig hilsen

Søren E. Sørensen
Bøgevang 30
2640 Hedehusene
Formand for
Landsbylauget - Fløng Sogn
Tlf.46562633
Mobil: 23688014
mail: ses@sorensen44.dk
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