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Beslutningsforslag 

Venstre foreslår, at der afsættes en årlig pulje på 3 mio. kr. udvælgelse af projekter 

skal ske igennem en nærmere undersøgelse af behov, omfang og effekt 

Motivation 

Mange mindre bysamfund i kommunen er udfordret af smalle veje uden stier og med 

ringe forhold for lette trafikanter. Selvom der ikke er så store trafikmængder i de min-

dre bysamfund, udgør det en risiko, og medvirker til et mindre attraktivt beboelses-

miljø. Projekter med det formål at forbedre sådanne forhold bliver ofte nedprioriteret, 

fordi de ikke har så stor gevinst for hver indbygger, som projekter i de mere tætbe-

byggede områder i kommunen.  

 

At skabe sikre og trygge forhold for lette trafikanter er imidlertid vigtigt for at opret-

holde de mindre bysamfund som attraktive bosætningssteder. Derudover vil bedre 

forhold medvirke til at fremme brug af grønne og sunde transportformer, som gang 

og cykling, i hverdagen.  

 

Fællesrådene, der dækker de mindre bysamfund og landsbyer, påpeger ofte problem-

stillingen i forhold til lette trafikanter og har et stærkt ønske om at forholdene forbed-

res generelt.  

 

Der er en særlig problemstilling i de mindre bysamfund, som gennemskæres af de 

store indfaldsveje til Aarhus. Mens indfaldsvejene sikrer god biltilgængelighed for bor-

gerne i disse bysamfund, skaber de også gennemskærende og fysiske barrierer i by-

strukturen, der kan udfordre bevægelsesmuligheder på tværs, trafiksikkerhed og den 

lokale sammenhængskraft.  

  

Eksempler på mulige projekter fra dialog med fællesråd:  

- Forbedring af stisystem (skolevej) mellem Mejlby og Hårup  
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- Sikring af hastighed og trafiksikkerhed på Tilst Vestervej og Havkærvej i Tilst  

- Sti mellem Tilst og Gedding 

 

Stillet af Almaz Mengesha, kontaktperson (V) 

Bunyamin Simsek, Rådmand 

På vegne af Venstre i Århus Kommune 


