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Kære lokalråd i Resenbro 

 

Det er med glæde, vi kan fortælle, at jeres projekt med nedlægning af vejareal i Linå er 

blevet godkendt og bevilget penge af Plan- og Vejudvalget. Udvalget har godkendt 

følgende: 

Ønsker at nedlægge et stykke vejareal for at få større trafiksikkerhed. 

Erstatte asfalt med grønt areal.  

Teknik- og Miljøafdelingen er positive overfor forslaget. Det skal sikres, at der 

kan komme lastbiler ud og ind. 

Der er bevilliget 100.000 kr. til dette projekt. 

 

Jeres ønske om krydsningsmulighed for fodgængere i Linå er også blevet godkendt. 

Udvalget har godkendt følgende: 

Ønsker krydsningsmulighed for fodgængere ved kirken samt chikane ved 

byskiltet. Teknik- og Miljøafdelingen vil gerne gå i dialog med lokalrådet 

omkring for krydsningsmuligheder og chikane. 

Der er bevilliget 25.000 kr. til dette projekt. 

 

Jeres projekt i Resenbro med renovering af det grønne areal er ligeledes godkendt og 

tildelt penge. Udvalget har godkendt følgende: 

Resenbro ønsker at renovere grønt vejareal og de to rundkørsler i Resenbro, 

ved at omlægge beplantningen og supplere med nyt.  

De ønsker at indrette opholdsplads, ved at etablere p-pladser og 

cykelparkering, blomsterkasser, bordbænkesæt og skraldespande samt 

infoskilte til lokale og turister. 

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer ikke, at området eller rundkørslerne 

trænger til forskønnelse, da der allerede er en tilfredsstillende beplantning, 

der passer godt til den naturnære by.  

Der kan dog arbejdes videre med opholdsmuligheder og info skilt, som 

tilpasse de eksisterende forhold, samt etablering af stauder eller 
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sommerblomster i bed eller blomsterkummer, for at få noget farve ind på 

området. 

Derudover ønsker de parkeringsmuligheder ved Resendalvej/Mælkevejen, 

hvor besøgende til trækstien kan parkere. Silkeborg Kommune har ikke areal 

til at anlægge parkeringspladser langs Resendalvej eller Mælkevejen, så det 

kan ikke umiddelbart lade sig gøre. 

Der er bevilliget 200.000 kr. til dette projekt. 

 

Vi vil gerne mødes med jer inden sommerferien og gennemgå projekterne og detaljerne, 

så vi kan lægge en plan for gennemførelsen af det. 

 

I må gerne byde ind med forslag til mødetidspunkt, og ellers kontakter vi jer med henblik 

på at finde et tidspunkt for mødet. 

 

Vi ser frem til samarbejdet og resultatet. 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa Esther Eskesen (24159) 
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