Borgerne bestemmer – i Gimlinge
Hvem ansøger?
Navn på lokalområde
Kontaktpersons navn (borger, som er
fyldt 18 år)
Mailadresse
Telefonnummer

Kort om din idé
Overskrift på din idé
Kort beskrivelse af idé
Evt. tegning eller billede af idé

Jørgen Damgaard
j-damgaard@mail.dk
20401035
Trafiksikkerhed i Gimlinge
Forslaget går ud på, at etablere hastighedsdæmpende
foranstaltninger i landsbyen, i første omgang i form af 2
såkaldte ”bump” på Katrinevej og på Vemmeløsevej.
Hvis økonomien er for stram, kan der alternativt
etableres ”røde felter” eller rumlefelter.
Der henvises til vedhæftet skitse med angivelse af
placering af bumps.

Baggrund for forslaget.
Indgangsvejen fra Dalmosesiden til Gimlinge
(Vemmeløsevej) er en lige vej ned ad en bakke og
Katrinevej en lige vej udefra og ind i byen.
Dette indebærer, at der køres for stærkt ad disse
adgangsveje, og da oversigtsforholdene for trafikken flere
steder er dårlige, giver det store problemer for borgere,
der skal køre ud af deres indkørsel uden at kunne se
biler, der pludselig dukker op med stor fart.
Der er morgen og eftermiddag gående og cyklende børn
på vej til busstop, på veje uden cykelsti.
Konkret ønskes opsat ”bump” på Vemmeløsevej
umiddelbart ved Idrætsanlægget og indgangsskiltet til
Gimlinge.
Ligeledes ønskes opsat ”bump” på Katrinevej, hvor
bebyggelsen starter, og indgangsskilt befinder sig.
Der opsættes skiltning før/efter ”bump”, benævnt E53 og
E54 til advarsel for de kørende.

Kriterier
Hvilke kriterier opfylder ideen og
hvordan?
• Være til størst mulig fælles gavn
• Gerne have blivende eller
tilbagevendende værdi i
området
• Fremme fællesskabet og den
generelle udvikling i området
• Kunne gennemføres af den
borger (gerne flere borgere),
som foreslår ideen
• Være stillet af en borger, der
bor i området på minimum 18
år, som kan påtage sig ansvaret
for at gennemføre ideen

Forslaget vil være til stor gavn for alle borgere i Gimlinge,
da det vil medvirke til større trafiksikkerhed for borgerne,
hvad enten det er gående voksne og/eller børn.
Forslaget vil således have en præventiv virkning, som er
af blivende karakter.
Det vil fremme fællesskabet, idet forslaget i høj grad vil
involvere frivillige borgere i byen.
Ansøger vil selv påtage sig ansvaret for gennemførelsen i
samspil med lokale ildsjæle, der vil deltage.

Budget
Hvad kommer din idé til at koste?
Beskriv hvilke udgifter, som du
forventer at få.
Hvilket beløb søger du om, hvis din idé
bliver valgt (maks. 22.400 kr.)?

Der pågår udgifter til asfalt, pålægning, mv., endvidere til
4 -8 skilte (advarsel om bump).
De samlede udgifter forventes at andrage ca. 30.000,Der ansøges derfor om kr. 22.400,De manglende kr. 7.600,- skaffes fra sponsorer samt
arrangement i Forsamlingshuset.

