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1. årgang nummer 5 den 8. august 2008

Nyt fra trafiksikkerhedsudvalget
 Eva Ejlersen og undertegnede har en kontinuerlig dialog med kommunens trafikmedarbejder, Sonja 

Svendsen. Vi drøfter indsatser, der kan være med til at nedsætte hastighed i Sønderballe by. 
Herudover øvrige punkter vedrørende trafik i området, hvilke er blevet bragt på banen af jer på 
vores rundtur hos jer. Indtil videre har indsatsen været at vi 1) er kommet med i en turnusordning, 
hvor vi får opsat en hastighedsdisplay med mellemrum. 2) Vi har haft besøg fra Haderslev 
Kommune, Sonja Svendsen og Søren Jensen. Sammen har vi besigtiget trafikforholdene, og vi fik 
mulighed for at viderefortælle, de ønsker I har givet udtryk for. 3) Vi har fået foretaget en 
trafikmåling. 

 
Vi har nu fået resultater fra trafikmålingerne, der blev opsat ud for Sonja og Leo på Sønderballe 
Hoved 6. Dem kan I se nedenfor. Vi har fået en meget kort tilbagemelding på baggrund af 
resultaterne, der lyder på, ”at kommunen ikke vil foretage sig yderligere”.  Begrundelsen er at en 
gennemsnitsfart på 42- 44km/t vurderes lav! Svaret er ganske unuanceret, og omfatter heller ikke 
alle de punkter, vi drøftede, da vi havde besøg og besigtigede området. Denne tilbagemelding har 
Eva og undertegnede netop fulgt op på, og vi afventer svar. 

 

Trafikmålingen er foretaget fra den 21. – 28. maj. 2008. Kortfattet afslører resultaterne blandt 
andet, at 

•        20% kører over 50km/t

•        Enkelte kører over 70km/t

•        Der er ca. dobbelt så mange trafikanter i weekenden, som i hverdagen
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Endeligt vil jeg minde jer om torsdag den 28. august kl. 19- 21:30 i opholdsstuen på Gåsevig 
Strand Camping. Her afholder vi generalforsamling med efterfølgende oplæg fra Karl Erik Olesen, 
om tiden hvor Sønderballe var en del af Gram Herred. Vi ses!

 mzla
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