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Risiko for trafik-kaos
Ved etablering af ny vei fra Satellitbyen

til

Vardevei. vil trafikken forgges med

flere LffiA bi/e,r

elsesfrist

Opråb til borgere På Vardevej
tirsdag den 23. okt 2007

Vær opmærksom på, at Vejle Kommune har
ltøri"åiftist den'2. november 2o07, i forbindelse
r"O å betydelig og unødvendig stigning af
trafikbelastningen på Vardevej, i'f'm' en
;åiil&;ing ita Planetbven i Uhre.ned til Vardevei
måd en vestj eller østlig vejforlægning'

Der er indgivet ca. 6OO underskrifter' hvor
Vejle Kommune helt ignorere disse
iiif"naågivelser. Næråemokratiet er dermed
sat ud af kraft.
Borgerne bliver berørt jf' trafikb-eregninger med
rtig;ing"t af biltrafikken hhv.: Skibet by med
.å.'+.goo til 4.900, Knabberup/Traedballe med ca'
å.OOO til 11.3OO og Vestbyen med ca' 7'8OO til
14.8OO biler Pr. dag'
Det er i 2006 besluttet,j at lukke Buldalen mellem
våio"u"iog ereosiån Billundvei, så trafikken ledes
igennem Skibet BY.

http:/rwww.traedballe.dk/Nyheder/opregner serr2007n0r23-opf/oci%A5b-til

!orge...
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Kommunalreformen overførte beklageligvis
miljøsagsbehandlingen fra amtet- til
kommunen' som nu selv skal godkende vejens
virkning på miljøet i en WM-redegørelse'
Ved enkelte justeringer af vejprojektet kan
pFVurå"uej miåimåres i klar forståelse
hat et stårt aflastnings.behov, når de
:"rringub3
åt
åi,
planlagte cå. :-fOO nye boliger i Planetbyen er
bygget.

å;il;;-;;;

Vardevej bør nedgraderes til sekundær stillevej
i.år.t. måo cniran-er i rreedballe. Ny vej fra Uhre bør
føres direkte til motortrafikvej, som primær vej, ca'
midt mellem Trædballe og Skibet.
Disse fremtidige trafikkonsekvenser vedrører alle
beboere langs Vardevej.
åiug nærOeirokratietl Gør din indflydelse gældende
og aenO din indsigelse skriftligt inden tidsfristen 2'
ndvemUer til Teknisk Udvalg, Kirketorvet 22, 7 lOO

Vejle.
Koordineringsgruppen tilbyder, at hjælpe med
praktiske st<rivning af indsigelsen-i Vejle Firmasports
llrUfrut, Vestbanevej 115, den 29, eller 30' oktober

fra kl. 15.

Initiativtager til orienteringen er Trædballe
Grundejerforening. Se www.to'tunet'd k
Med venlig hilsen "Koordineringsgruppen"
Martin lbsen, Danasvej 11, tlf' 75724349,
Carl lensen, Vardevei L7B, tlf ' 24233066,
Frank Rundstrøm, Vardevej 196, A, llf ' 4A4A2252
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