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Problemer på Borgdalsvej
Vandproblemer på Borgdalsvej
Der er et problem med vand på vejen på Borgdalsvej (ved udmundingen i Julsøvej).
Når det regner, ligger der en stor sø af regnvand på vejen fra baneoverskæringen ud mod Julsøvej, den dækker ca. det halve af højre vognbane og tager meget lang tid om at trække væk.
Det er et stort problem for dem, der færdes på fortovet og skal over Julsøvej, de kan næsten
ikke undgå at blive oversprøjtet, når der ligger op til 10-15 cm vand ved kantstenen.
Problemet er tilsvarende regnvandsproblemet ved Sejs Søvejs udmunding i Julsøvej, som lokalrådet tidligere har gjort opmærksom på.
Problem med vand på vejen på Borgdalsvej arbejder kommunens driftsfolk med at finde en
løsning på.
Den 21. februar 2014/Jane Næsborg
Oversigtsforhold ved Nyløkkevej
Der er lavet en ny udkørsel til Borgdalsvej fra Nyløkkevej. Der er dårlig oversigt fra Nyløkkevej
ud på Borgdalsvej med trafikken, der kommer fra Hårup. Der bør sættes skilte op, der viser, at
der er en sidevej, eventuelt en fartbegrænsning. Der er ikke langt fra svinget til udmundingen
af Nyløkkevej.
Fremadrettet bliver Nyløkkevej "skåret over" af motorvejen og skal kun tjene som indkørsel for
vejens beboere. Kriterierne for at opstille advarsel om farligt vejkryds er ikke til stede, derfor
skal Lokalrådet som udgangspunkt ikke regne med at der bliver skiltet med farligt vejkryds
eller hastighedsbegrænsning i forholde til indkørslen.
Se motorvejen på hjemmesiden http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Kort-over-SilkeborgKommune. Åbn Silkeborg Kommunes WebKort, klik på Trafik > Motorvej og sæt flueben ude i
venstre side, så kan man se motorvejsforløbet tegnet ind gennem kommunen.
Den 21. februar 2014/Jane Næsborg
Vi håber i lokalrådet, at der bliver taget skridt til at få problemerne løst.
Venlig hilsen
Eske Eskesen

