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En ATK-bil kan blive en del af løsningen på Sønderskov Rideklubs problem med forbipasserende
på Sønderskovvej. Arkivfoto: Claus Thorsted

Haderslev

Kløften ﬁk en
boblende
lørdagsstart

4 kommentarer

Syd- og Sønderjyllands Politis beredskab i Aabenraa melder sig
parat til at hjælpe med at skabe tryghed for rideklubs
medlemmer.
Aabenraa: Sønderskov Rideklub
kommer ikke til at henvende sig
forgæves til politiet med deres
bekymring over for høj hastighed
og manglende hensyntagen til
rytterne, der benytter
Sønderskovvej.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Man kan kigge på
vejstrækninger med ATK-biler,
fordi det er dem, der bruges i
den primære hastighedsindsats.
Alt, der kan løses med en ATK-bil, bliver løst med en ATK-bil, siger
politikommissær Søren Knudsen, der er leder af beredskabet i
Aabenraa.

TØNDER

Ejerskifte: Vi måtte bare
have den campingplads

- Er det så ikke noget, vi kan løse med en ATK-bil, sender vi
motorcyklisterne eller færdselsfolkene ud og laver kontroller på
strækningen.

Alt, der kan løses med en ATK-bil,
bliver løst med en ATK-bil.
Søren Knudsen, politikommissær og leder af politiets
beredskab i Aabenraa.
Hastigheden kan virke højere
Søren Knudsen pointerer dog også, at det ikke nødvendigvis er sådan,
at der køres for stærkt. Det kan bare virke sådan.
- Man kan komme gående, ridende eller cyklende, og så fordi
vejbelægningen har den konstruktion, den har, eller nogle kører med
billige dæk, larmer det bare meget mere end hastigheden er et udtryk
for, forklarer Søren Knudsen.
- Og er man ude i en landzone, må man jo køre 80 kilometer i timen,
tilføjer han.
Kommunikation kan være en løsning
Og selvom man må køre 80 kilometer i timen, er det ikke lig med en
pligt, fordi man altid skal køre efter forholdene, og her er
kommunikation et nøgleord, ifølge ordensmagten.
- Kommunikationen skal være med til at gøre, at traﬁkanterne på en
strækning erkender, at "her dur det måske ikke at køre 80, selvom jeg
gerne må", siger Søren Knudsen, der gerne vil deltage i løsningen af
problemet sammen med rideklubben og andre involverede parter.
Rideklubben har fået lovning på, at Aabenraa Kommune vil lave en
traﬁktælling på Sønderskovvej, og det er typisk en ﬁn indgang til at
tage hånd om problemet, siger Søren Knudsen.
- Hvis de tællinger viser, at der vitterligt er et problem, så sætter vi ind
over for det. Helt overordnet handler det, om vi alle kan færdes sikkert i
traﬁkken, fastslår han.
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Hensynsløse bilister skaber utryghed ved
rideklub
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Danmark end Eriksen
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Ensom: Jens savner gode venner

Vis ﬂere

3 kommentarer

Sortér efter Ældste

Tilføj en kommentar ...

Annette Olsen
Hallo hallo. Trafiktælling viser kun hvor mange som køre ad Sønderskovej og
Sønderhesselvej, det viser ikke hastigheden. Og kommunikation med den som
kører stærkt, det hjælper overhovedet ikke. Jeg rider selv på de veje og HAR
prøvet at kommunikere med de trafikanter der kører alt for stærkt. Enten får man
en finger, at de råber og skriger af en eller at de bliver truende overfor en.
Så find på noget som virker, så vi også kan ride trygt på denne strækning.
Synes godt om · Svar · 9 u

Helle Schulz
Preben Hansen og Annette Olsen, hvor ser i ordet TRAFIKTÆLLING i artiklen?
Synes godt om · Svar · 9 u · Redigeret

Lise Hedegaard
5 sidste linie ..
Synes godt om · Svar · 8 u

Dorte Sølvbjærg
Super go artikel! Selvfølgelig findes der brådne kar her også, men generelt synes
jeg bilister er flinke til at sænke farten, når man giver tydeligt tegn på, at her skal
de lige køre lidt langsommere forbi. Især ros til de store traktorer som ofte kører på
strækningen. De er vildt flinke til at holde helt stille når rytter eller hest panikker
Synes godt om · Svar · 8 u
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Andre læser også
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Kaj kan ikke undvære
festen
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