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Ågerup den 16. marts 2017 

Vedr. retablering af bump og indsnævringer på Ågerupvej 

 

Kære Morten Heegaard Christensen 

Tak fordi vi er blevet inddraget i planlægningen af genetableringen af chikaner på Ågerupvej.  

I forhold til de fremsendte tegninger har vi følgende bemærkninger og forslag: 

 Vi lægger vægt på at kantstenene rundt om heller og indsnævringer udformes med afrundet kant, 
ligesom de er på Gundsølillevej i Gundsølille 

 Vi går ud fra, at alle bump og indsnævringer udformes ud fra en max. hastighed på 40 km/t 

 Vi ser gerne, at steler i videst muligt omfang erstattes af blå skilte med pile, sådan som er er på 
Gundsølillevej i Gundsølille 

 Vi har noteret med tilfredshed at I lægger op til at erstatte ét bump med en indsnævring (ved 
Ågerupvej 9), og at bumpet ved Ågerupvej 45 er udformet så tunge køretøjer kan passere, således 
at man imødekommer behovet for fartsænkning samtidig med at det nærliggende hus spares for 
rystelser fra de tunge køretøjer 

 Vi vil foreslå at I udskifter endnu et bump med en indsnævring af hensyn til busser og 
udrykningskøretøjer. Det bør i så fald være bumpet ud for Ågerupvej 35. 

Vi vil i øvrigt gøre opmærksom på, at der er behov for yderligere tiltag i Ågerup: 

1. Den resterende del af Ågerup. De tre eksisterende bump er IKKE indrettet på at få farten ned på 40 
km/t. Det gik vist nok galt sidst der blev lagt ny belægning – dette bedes snarest bragt i orden 

2. Gundsølillevej: Her mangler fartdæmpning totalt i Ågerup. Politiets målinger har vist store 
overskridelser ud for Møbelcentret. Vi finder derfor, at dette burde være et højt prioriteret projekt. 

 

Venlig hilsen 

Lærke Roark, Grundejerforeningen Ågerup By – og beboer på strækningen 
Jens Pedersen, Grundejerforeningen Ågerup By og Ågerup og Omegns Landsbyråd 
Søren Mortensen, Ågerup og Omegns Landsbyråd 


