Dragør 26 august 2015.

Denne opfordring er henvendt til alle medlemmer af Dragør kommunalbestyrelse for at I kan
være med til at løse og tage ansvar for at der sker noget i vedhæftet sag:
Der har været mange løfter fra forskellige borgmestre Birgitte Regnholt, Asger Larsen, Allan
Holst og nuværende Eik Dahl Bidstrup, vedrørende løsning af et stadigt stigende trafikproblem
ved sammenfletningen af Møllevej, Bachersmindevej og Krudttårnsvej.
Ovennævnte borgmestre har udtalt, at nu vil der blive sat penge på næste års budget, men enten
er det gået i glemmebogen eller også er borgmesteren blevet udskiftet, for indtil nu er der ikke
sket noget.
Jeg har fremsendt mit forslag til borgmester Eik Dahl Bidstrup den 11 juni 2014, og et efter følgende
mail 4 november 2014.
I et svar den 17 november 2014 skriver borgmesteren citat; at Dragør kommune vurderer at mit
forslag til løsning ikke sikrer tilstrækkelig trafiksikkerhed. Flytningen af hajtænderne alene vil være
farligt, idet nogle trafikanter vil følge adviseringerne i den ændrede vejafmærkning, imens andre
pr. automatik vil gøre, som de plejer, hvis der ikke er fysiske ændringer. Derfor forudsætter en
forbedring af forholdene, at der gennemføres en eller flere anlægstekniske tiltag.
Nu da der var gået næsten et år siden min henvendelse, fik jeg den 18 august 2015 etableret et møde
med vejingeniør Henrik Aagaard fra veje og trafik, han udtalte også at der skulle nogle fysiske
ændringer til og viste mig et forslag fra VIA TRAFIK rådgivning.
Det ligner noget til en million sagde jeg, men Henrik Aagaard mener at det kunne gøres for
Kr. 600,000.Mit forslag går i sin enkelthed ud på at flytte hajtænderne fra Møllevej til Krudttårnsvej og etablere
rumlestriber 50 og 100 meter før, for at få bilisters opmærksomhed.
Ved denne ændring træder færdselslovens paragraf 26, stk.4. vedr. højre vigepligt i kraft.
Spejlet som er ustabilt og får bilister til at tage changer bør fjernes, det er så slemt at flere bilister
vælger at køre ned af Fasanvænget og hen af Mågevænget for at slippe for det med spejlet.
Jeg medgiver at en fysisk ændring som vej og trafik ønsker, vil skærpe opmærksomhed fra bilisterne.
Nu vil jeg foreslå at der kombineres en fodgænger overgang magen til den ved Mågevænget, sammen
med hajtænder, så er der samtidig tænkt på skolebørn og beboere fra Kålmark området og Søndergården
der skal til og fra bus stoppestedet på Møllevej, som også har et problem med oversigten.
Denne forbedring kan etableres for kr. 150-200.000.- ifølge vej og trafiks Henrik Aagaard, og ifølge
kommunens anlægsplan er der først sat penge af til ovennævnte i 2017.
Da vi i kommunen ikke har for mange penge at gøre godt med, hvorfor så bruge kr.500-600,000.- til
en vej forskydning, når problemet kan etableres sikkert for under en 1/3.
Det hele går ud på at sikre stedet for billister, cyklister og ikke mindst for skolebørn og ældre gående.
Med håbet om at alle vil se positivt på forslaget samt fremme sagen, forbliver jeg afventende.
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