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Gadstrup, den 23. marts 2018 

Vedr.: Ønske om fartdæmpende foranstaltninger på Dyssegårdsvej 

Gennem flere medlemsmøder er der givet udtryk for en stigende bekymring over 
de hastigheder nogen trafikanter blæser nedad Dyssegårdsvej på (sydlig retning fra 
Kirkebakken og ned mod Damvej). Det er et vejstykke, der er rimelig bred og det går 
ned ad bakke, så nogle biler har rigtig meget fart på. Samtidig er vi også rimelig be-
lastet med tung trafik, der bruger Dyssegårdsvej som genvej fra Ramsømaglevej og 
ud til Brordrupvej, i stedet for at køre omvejen ad Svanevej. Ligeledes har vi også ob-
serveret et stigende antal bilister fra Kirkebakkens udstykning, der bruger Dysse-
gårdsvej som genvej til Hovedgaden i stedet for at køre venstre om Brugsen og den 
vej ad hovedgaden. 

Dyssegårdsvej (og Damvej) består af en lang stamvej med en masse tilstødende 
boligveje. Fra disse boligveje valfarter en del skolebørn til fods og på cykel ud på 
stamvejen og da der ingen cykelstier er, opstår nemt risiko for ulykker. Selvfølgelig 
skal disse børn være agtpågivende og se sig for, men for skolebørn kan det være 
svært at overskue biler der kommer med en alt for høj fart. 

Fra vores medlemmer er derfor fremsat ønske om at få lavet nogle fartdæmpende 
foranstaltninger på denne brede stamvej og forbud mod gennemkørende tung trafik. 

Fra vores side fremsættes derfor forslag om etablering af 3 chikaner som anført 
på vedlagte kortskitse. Det kan være bump eller indsnævring af kørebanen etc. End-
videre at der for området etableres gennemkørsel forbudt, evt. begrænset kun for 
lastbiler. Målet skal være at få trafik fra Kirkebakken og Ramsømaglevej ad hhv. Sva-
nevej og Hovedgaden, når der ingen tidsgevinst er ved at bruge Dyssegårdsvej som 
genvej. 

Håber vores ønske kan imødekommes eller at man eventuelt kan gå i dialog med 
os om en brugbar løsning på skitserede problemer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming Lönqvist 
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=Skilt Gennemkørsel forbudt

=Chikane af en art




