Opfølgning møde 1. juni 2017 i Thyregod
”Dagsorden” til møde i Thyregod – teknisk afd. Og Thyregod lokalråd.

Asfaltskader: Ole Kruse Vej & Park, Olekr@vejle.dk
1. Hjørnet af Skolegade/Thyregodvej og af Thyregodvej mod Give (ved humpene)
2. Huller på stien langs skolen
3. Huller på vejen op til Ved Hjemmet (ved siden af kursuscenter op til pensionistboliger)
Parkeringspladsen ved Hallen Asfalt?
Vejdriften gennemgår parkeringspladsen, og udbedrer de skader der måtte være.
De andre veje og stier skal indberettes via ”giv et praj”
Flisearbejde: Ole Kruse Vej & Park, Olekr@vejle.dk
Kopsten i fortov spc. ved Sdr. Stationsvej 26 er sunket.
Hvem fra kommunen kontrollerer flisearbejdet efter en tid, når noget er lagt? Det viser sig gang på gang, at
fortovene synker hurtigt og bliver skæve, efter reparationer mv. Evt behov for at kontrollere, at arbejdet er
udført ordentligt.
Der er bestilt opretning af Sdr. Stationsvej.
Som oplyst på mødet deltager vores vejsyn i byggemøder ved større arbejder. Når arbejdet er meldt
færdigt gennemgår tilsynet arbejdet. Denne proces gentages efter et år, der vil man kunne se og påpege
sætninger m.m.
Skilte: Nikolaj Michelsen Vej & Park, Nikmi@vejle.dk
Skilte ved skolen og hallens P-plads er meget krakelerede og nærmest ulæselige (Flere skilte med
gadenavne kunne med fordel udskiftes.)
Der ønskes et skilt til Skovlegepladsen fra Krydset ved Hastrupvej/Borgergade/Brandevej
Vejle Kommune undersøger muligheder.
Chikaner: Camilla Mølgaard Anlæg & Infrastruktur / Ole Kruse Vej & Park, Olekr@vejle.dk
Brandevej chikaner? Bliver de lavet sammen med sving ved Brandevej/Borgergade
Ønsket er med i prioritering af mindre anlægsprojekter. I det omfang, der er økonomi på projektet, kan
de blive etableret under forlægning af Brandevej. P.t. er der ikke økonomi til projektet.

Farlige kryds – evt. markering med rødt eller chikaner: Camilla Mølgaard Anlæg & Infrastruktur/ Ole Kruse
Vej & Park, Olekr@vejle.dk
Krydset ved Søndergade og hallen farligt
Vi undersøger mulighederne for placering af et gadespejl. Gadespejlet vil i givet fald være tidsbegrænset
og med det forbehold, at hvis der sker flere uheld eller trafiksikkerheden på anden måde forværres i
krydset, vil vi fjerne spejlet. Ønske til markering af krydset med afvigende belægningsfarve (rød) kan
være med i prioritering af mindre anlægsprojekter i kommunen.
Krydset ved Grundtvigsplads foran skolens parkeringsplads - + bedre markering af
fodgængerovergangsstriberne
Der følges op på genmarkering af eksisterende afmærkning. Ønske til markering af krydset med
afvigende belægningsfarve (rød) kan være med i prioritering af mindre anlægsprojekter i kommunen.
Krydset Skolegade/Vesterlundvej/Thyregodvej
Der foretages ikke yderligere i krydset. Vigepligten er varslet, der er afvigende belægningsfarve og hævet
flade i krydset. Der er ikke registreret uheld, der giver anledning til yderligere tiltag i krydset på
nuværende tidspunkt.
Parkering, tung trafik mm i Borgergade: Camilla Mølgaard Anlæg & Infrastruktur/ Ole kruse Vej & Park,
Olekr@vejle.dk
Tung trafik i Borgergade både fra Brandevej og fra Hindskovvej, evt lukke for lastbiler på selve Borgergade –
omkørsel via Nordre Ringvej til DagligBrugsen/LCD . Har vi nogen muligheder?
Uhensigtsmæssig parkering i Borgergade. Kan det gøres bedre ? P-både? Bedre mulighed for borgerne i
husene at parkere. Fortsat ønske om bedre parkerings muligheder ved hallen.
Vejle Kommune undersøger muligheder.
Borgergade svær at cykle på, grundet ujævnheder
Påkørte gadelygter rettes op
Brug ”giv et praj” til huller på vej samt gadebelysningen, prajet går direkte til entreprenøren.
Sti: Lena Månson Vej & Park, Lenma@vejle.dk
Bøjler på sti mellem Sdr. Stationsvej og Syrenvænget står så tæt, at de ikke kan passeres med barnevogn
eller kørestol. Lavet om ”for nyligt” og nu ikke fremkommeligt!
Det bliver rettet.
Belysning: Camilla Mølgaard Anlæg & infrastruktur / Ole Kruse Vej & Park, Olekr@vejle.dk
Ønske om bevilling af gadelamper på Thyregodvej og til Sdr. Ringvej
Der er ikke trafiksikkerhedsmæssig grundlag for at ønsket indgår i prioritering af mindre anlægsprojekter.
Hallen eller kommunen? Lars Kastberg Projektudvikling, Lakje@vejle.dk
Legeplads ved hallen vedligehold? Hvilke muligheder har vi?

Projektet med et aktivitetsområde for ugen ved hallen, er en del af landsbyprogrammet for Thyregod.
Projektet er udført af en gruppe under Lokalrådet og hallen. Derfor er det dem der skal kontaktes vedr.
vedligehold af området.
Kommunal opbakning? Lars Kastberg Projektudvikling, Lakje@vejle.dk
Velux eller det gamle mejeri– erhvervslokaler, andre aktiviteter?
Nye boliger med plads til 2 pensionister (evt Olle kolle agtigt). Folk flytter fra byen fordi der ikke er
ordentlige lejligheder med plads til 2.
Vejle Kommune understøtter hvor det er muligt. Kontakt Lars Kastberg 76812276, så kan jeg formidle
kontakt til medarbejdere i kommunen der kan oplyse om evt. muligheder.
Orientering: Lars Kastberg Projektudvikling, Lakje@vejle.dk
Fortsat arbejde med Søprojektet/det rekreative område bag Skovlunden – mangler svar fra Bo Levesen
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati støtter projekter der skal skaber bynære naturoplevelser.
Derfor er der mulighed for at søge til Projektet i Udviklingspuljen. Kravet er at der er elementer der ikke
”bare” er natur
Mountainbikebane – udvidelse i Hastrup plantage – i samarb. Med skov og naturstyrelsen.
Som udgangspunkt støtter Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati ikke eksisterende projekter.
Hvis der er nye elementer i udvidelsen, udfordringer der ikke findes på den eksisterende bane, kan
Lokalrådet sende en ansøgning til Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati.
Ny deadline vedr. ”Byens rum” er 30. november 2017. projektledelsen er overdraget til Teknik & Miljø.
Projektets ejerskab er stadig hos Lokalråd.
Notater tilføjet under mødet:
Mountainbikebane – Martin Jæger - Skov & Naturstyrelsen – Friluftsrådet – andre puljer drøft med Lars
Kastberg Projektudvikling, Lakje@vejle.dk

Problemer med Mobildækning – Telenor tilladelse til opsætning af mast – VK mast – Telenor teknik –
fibernet eksisterer.
Lars Kastberg Projektudvikling, Lakje@vejle.dk
Vejle Kommune opsætter ikke, hvad vi ved master.
Bredbåndspulje – Deadline?
Lars Kastberg Projektudvikling, Lakje@vejle.dk
https://ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen Bredbåndspuljen er lukket for 2017, der
kan søges igen i 2018.

