













Elsker det danske
demokrati
Ingen problem med
løsningen
Kaos flyttes
længere væk fra
skolen, formentlig
Smørumvej
Smørumvej har
ofte kun en
kørebane ledig pga.
parkerede biler
Ser hellere cykelsti
på Karlslundevej og
fodgængerfelt ved
hovedindgangen
Ønsker
tidsbegrænset
parkering langs
hovedindgangen til
af og påsætning
Der mangler
parkeringspladser,
bl.a. fordi
hjemmeplejen og
lærere parkerer
ved skolen
Ensretning bør gå
fra Merløsevej til

















Smørumvej, bl.a.
for at hindre kaos
ved Tjærebyvej
Eller
Motorkøretøjer
forbudt flyttes til
Smørumvej evt.
med undertavle
”gælder ikke
beboere”
Pullerter på hjørnet
af Tjærebyvej
påkøres ofte
Fortov på østlige
side af Tjærebyvej
køres sønder og
sammen af lastbiler
til Husum Skole
Ønsker et møde
Dårlig idé at
nedlægge ppladser. Vanskelig
som beboer at
finde en plads pga.
hjemmeplejen
Ønsker
fartreduktion på
Karlslundevej, da
mange kører for
stærkt (50-70 km/t)
Begejstret for
planen
Ensretning bør gå
fra Merløsevej til
Smørumvej, ellers
flyttes trafik til
endnu mere
trafikeret sidevej,
der p.t. er
nogenlunde sikker.
Ser frem til
ensretningen
Ensretning bør gå
fra Merløsevej til
Smørumvej, da
sidevejene ellers
belastes















Ensretningen kan
tidsbegrænses

Bryder sig ikke om, at der
er valgt en ensretning
Imod nedlæggelse af
parkeringspladser
Spørger ind til mulighed
for
handicapparkeringsplads
Foreslår etablering af
parkering, men ikke på
hele pladsen
Mener der skal være plads
til børn, natur og andre
fornuftige ting
Giver mere pres på
Korsager Allé, hvor der
sker uheld
Der er næsten spærret
ved Korsager Allé og
Smørumvej på grund af
trafik til institutionerne
Positiv, hvis der også sker
trafikale






















ændringer/forbedringer i
Korsager Allé
Efter opklarende
spørgsmål, ingen
bemærkninger
Påpeger andet trafikflow
og dermed øget trafik på
sideveje
Påpeger mangel på
parkeringspladser
Foreslår ensretning af
Smørumvej mellem
Karlslundevej og Veksøvej
Foreslår
hastighedsdæmpende
foranstaltninger på
Smørumvej mellem
Korsager Allé og
Karlslundevej
Foreslår lyskryds ved
Korsager Allé og Husumvej
Foreslår lukning af Husum
Vænge
Foreslår fartdæmpning i
Merløsevej
Foreslår rundkørsel ved
Korsager Allé og
Merløsevej og Glumsøvej
Imod ensretning, gør det
vanskeligere for
ambulancer, læger og
hjemmehjælp
Imod nedlæggelse af ppladser, da det forstærker
det allerede eksisterende
p-problem
Giver tættere trafik nær
skolen
Foreslår etablering af pbåse i Merløsevej som
løsning
Udmærket at ensrette
vejen og skabe
parkeringspladser

