
Ansøgning til
puljen til forskønnelse af bymiljøer

fra
Lokalrådet Resenbro

Linå afd.

Hvad går projektet ud på:

. Trekantkrydset Vangvedvejen/Linågyden/Linåbuen ændres, så der bliver udkør-
sel fra Linågyden på vangvedvejen i form at et T-kryds.

. Afblænding af den del af Linågyden, der ligger nord for udkørslen til Vangved-
vejen, i form af opsætning af spærrebom, nedstØbte metalrør, store marksten
e. lign. Græstrekanten bevares.

. Markering i vejbanen på vangvedvejen der viser, hvor fodgængere bør krydse
vejen og evt. opsætning af supplerende vejskilt ved byskiltet om krydsende
fodgængere.

. Etablering af chikane i højre side af Vangvedvejen (når man kommer ind i Linå
nordfra) lige efter byskiltet.

o Etablering af stier og opsætning af bænke i Æblelunden.

Der henvises til vedhæftede skitsetegninger og fotos.

Helst så vi, at asfalten blev brudt op, så græstrekanten og den opbrudte del af Linågy-
den blev inddraget under Sognehusets areal, men af omkostningsmæssige grunde
kan den del af projektet udskydes til senere.

Ændringen af krydset vil muligvis kræve, at der inddrages et stykke af Æblelunden (til
venstre for udkørslen), men da grunden ejes af Silkeborg kommune, anses det ikke
for noget problem.

Hvorfor ønsker vi projektet gennemført:

. Projektet er tænkt som en fortsættelse af genetablering af Æblelunden, hvor
tinå kirke og Silkeborg kommune allerede er i et samarbejde om at beplante
området med frugttræer og forskønne Æblelunden, beliggende mellem Linågy-
den og Vangvedvejen.

. Meget dådige oversigtsforhold på grund af sving på vejen

. For høj hastighed på Vangvedvejen fra byskiltet, især trafikken fra nord (Voel).
Bilisterne sætter ikke farten ned, efter de er kommet ned af bakken mod Linå.
Og de kan fint fortsætte med samme faft om de skal foftsætte ad Vangvedve-
jen eller skal ind på tinågyden.

o Fra byskiltet mod kirken er der flere udkørsler: en kommunevej, udkørsel fra
kirkegården og udkørsel fra bolig med småbørn.


