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Den lokale huskeseddel – skabelon til udfyldelse 
   

 
 
 
Navn på lokalråd og kontaktperson med e-mail og telefonnummer 
Grauballe Lokalråd v/ Anders Riberholt Henriksen, Lysemosehus@henriksen.mail.dk, 
tlf. 8685 9303 el. 2034 6830. 

 
Beskrivelse af udfordring eller udviklingsønske 
vi ønsker en cykelsti og udbygning af vejen mellem Grauballe og Allingskovby. 

Max. 10 linjer 

 
Begrundelse for udfordring eller udviklingsønske – hvorfor er den/det væsentlig(t)? 
Vejen mellem Grauballe og Allingskovby (Grønbækvej) er meget smal og meget trafikeret. 
Der er mange børn og unge der bor på denne side af Grauballe, der ønsker at cykle eller kører på 
knallert, men det er der ikke plads til, på denne meget smalle hovedvej. 
Ud over dette, er det også et stort problem for biler og især lastbiler. Her er der næsten ikke er 
plads til, at 2 store lastbiler passere hinanden. Dette ender ofte med, at en bil eller lastbil kører i 
grøften. 

Max. 8 linjer 

 
Forslag til løsning af udfordring eller udviklingsønske 
Der er opkøbt jord til udvidelse af vejen og ønsket kan opfyldes ved, at lave den samme løsning 
som mellem Grauballe og Silkeborg. Dette vil give en større trafiksikkerhed for alle parter. 

Max. 8 linjer 

 
 
Udfyldes af Silkeborg Kommune 
 
Administrativ behandling eller indstilling til udvalg 
Teknik og Miljø (TM) vurderer ikke, at forslaget om cykelsti mellem Grauballe og Alling Skovby 
skal prioriteres højere end de stier, der er prioriteret på cykelstikortet i trafikplanen. 
De trafikale forhold og behov for cykelstier på de forskellige vejstrækninger vurderes af TM. 
Strækningen mellem Grauballe og Alling Skovby er vurderet som trafikfarlig skolevej af Midt- og 
Vestjyllands Politi og Teknisk Udvalg i forhold til befordring til og fra skole. TM foreslår, at 
ønsker om cykelstier, der bør prioriteres umiddelbart efter de stier, der i trafikplanen forventes 
realiseret frem til 2020, bliver registreret og opsamlet ved TM til senere opfølgning. 
 
Huskelisten har været fremlagt under behandlingen af kommuneplanen. 

 
Udvalgsbeslutning 
 



 

 


