Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
Vi havde Byrådsmøde mandag aften, så undskyld at jeg denne gang er lidt sent ude.
Men jeg vil meget gerne orientere jer om en god sag fra byrådsmødet, som dog
efter min mening også indeholder en tåbelighed.
Byrådet frigav en anlægsbevilling til sidste del af sideudvidelsen af Trehøjevej.
(Vejen mellem Vildbjerg og Ørnhøj.)
Det betyder, at vi nu kan udvide også det sidste stykke af Trehøjevej til en bredde på
7 meter.
Det er rigtig godt.
Men, men, men. - Fredningsnævnet har i sin visdom godkendt sideudvidelsen på
betingelse af, at vejen på strækningen med fredede hede arealer kun må have en
bredde på 6 meter.
Det betyder, at op over Trehøje Bakke, hvor oversigtsforholdene er dårligst, skal
kørebanen indsnævres over en strækning på 300 meter.
Trafiksikkerhedsmæssigt er det da helt volapyk, og der er da – heldigvis – hede og
lyng nok at tage af op over Trehøje Bakken, så det eneste rigtige er, at vi udvider
med en ½ meter i begge sider af vejen.
Heldigvis var hele byrådet enige om, at Fredningsnævnets afgørelse var tåbelig, så
den må vi forsøge at få lavet om.
Et vittigt hoved foreslog i øvrigt, at vi ensrettede den 300 meter lange strækning op
over Trehøje Bakker.
Tak til dem, der mødte op til vores generalforsamling, og tak for at I vil genopstille
mig til Byrådet.
Men Johannes Videbæk, Marianne Bjørn og mig har vi – efter min beskedne mening
- 3 rigtig stærke kandidater.
Det kræver mange stemmer til Venstre, hvis vi alle 3 skal i Byrådet.
Men det er absolut realistisk, hvis vi sammen bakker op og yder en indsats fra nu af
og op til valget den 19. november 2013.
Det håber jeg, at I vil være med til.
Med venlig hilsen
Kent Falkenvig

