
Forslag til den ordinære generalforsamling 2016
Forslaget modtaget den 31. jannuar 2016 og altså inden fristens udløb 

Forslag til : "Fartdæmpende foranstaltninger på Idunsvej"

Set i lyset af den tragiske trafikulykke den 26 marts 2015 og den megen og hurtige trafik på 
Idunsvej ønskes der forslag om fartdæmpende foranstaltninger samt skiltning om blind vej 
ved hjørnet til nr 9.

Undertegnet har været i dialog med kommunen, som ser velvilligt på dette - men da vejene 
jo er private fællesveje skal der være enighed i grundejerforeningen og laves en ansøgning til 
kommunen.

Eva Rosenbom
Idunsvej 9

Se bilag og tilbud på de næste sider.



Bilag

Kære Jens Munk

Hermed vedhæftet tilbud på 2 x vejbump - typegodkendt af Vejdirektoratet.
Det bedes vedlagt mit forslag.

Mvh
Eva Rosenbom
---------- Videresendte meddelelser ----------
Fra: Morten Mosekjær <ml@tdj.dk> 
Dato: 2. februar 2016 kl. 11.43 
Emne: Tilbud på vejbump 
Til: eva.rosenbom@gmail.com

Hej Eva

Mange tak for din henvendelse.
Jeg har overtaget tilbuddet til dig fra min kollega Torben, som har sat mig lidt ind i sagen.
Det gør mig ondt at høre om jeres ulykke.

Jeg vedhæfter vores tilbud her på mailen.

Jeg vil anbefale at lave vejbumpet 3,14 m og med en pullert i hver ende, da det har sine fordele:
- 2 biler ikke kan passere vejbumpet samtidig.
- Undgå at bilerne ikke kun køre over vejbumpet med det ene hjulsæt.
- Pullerten er med til at gøre vejbumpet mere synlig i alt slags vejr.
- Der er plads i siderne til cykelisterne og andre bløde bilister.
- Regnvandet kan nemt passere vejbumpet.

Et eksempel fra en villavej i Randers.

Vi kan altid gøre bumpet smallere eller bredere, hvis vejen har en anden bredde.

Jeg håber det er noget I kan bruge. Så vi kan gøre trafikanterne mere opmærksomme på hastigheden.

Du er mere end velkommen til at kontakte mig, hvis der dukker spørgsmål op eller I blot ønsker at bestille vores 
tilbud.
--

Med venlig hilsen
Best regards, Mit freundlichen Grüßen
Morten Mosekjær

TDJ Andersen K/S
"Prærien", Savstrup. Sdr. Savstrupvej 22 - 24
7500 Holstebro. Danmark
Tlf: +45 97468222 Fax: +45 97468292
Homepage: www.trafikgummi.dk

http://www.trafikgummi.dk/
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Tilbud

TDJ/PH30 Typegodkendt vejbump 30km/t
Det er muligt at regulere vejbumpet med 50 cm +/- 

Antal Á pris DKK Total DKK 
Bredde pr. vejbump 314 cm 

Midt. Sektion 65x50x5 cm 10 500 5.000
Ende Sektion 65x32x5 cm 4 344 1.376

Pullert 20x75 cm 4 745 2.980

Levering DKK 300

Total 9.656
Moms 2.414
Subtotal 12.070

Skruer og rawlplugs er UB

    Vi støtter børns vilkår
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