Side 1 af 2
Nyheder

Forside

Nyheder

Om foreningen

Billeder fra arrangernenter

Udlån af redskaber

Vedtægter

Kontakt bestYrelsen

Nyhedsbreve Referater

Nyheder

GIV AGTI

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

til

Vardevei, vil tråfikken ioroses nrcd

flere 700A biler

Orientering om mødet vedr' forbindelsesvej
tirsdag den 23. okt 2007
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oomødte borgere på mødet' De så problemer
fdrhold til blandt andet:
-Foiåoniing år trarikken på Vardevej, der om noget
må sætte trafiksikkerheden
over stYr.
-råaaniretse på Vardevej med deraf forøget
luftforurening.
-V;jiil"dråea gennem fredskov og anden unik
natur.
-5tioi og møg på og omkring vejføringen fra
trailertrafikken til dePoniet.
-Tuno trafik på den nye vejføring' ^
:;å:";å";tir.iåiåli.'iurå"'uå: vii tå øget trarik på oe
mest belastede tidsPunkter ^
fp;;ål"rrret med trahikken på Jellingvej bliver blot
flyttet til Vardevej i stedet'
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