Mårslet, august 2013.
Kære Anne Maribo Vinter, Trafik og Veje, Aarhus Kommune.
Undertegnede udgør den gruppe af voksne der på frivillig basis er trafikvagter på Tandervej i Mårslet hver
morgen på skoledage.
Vi er meget glade for den fartbegrænsning på 40 km/t og de bump der blev etableret på Tandervej og
Hørretvej for godt et år siden. De fartdæmpende foranstaltninger har helt klart gjort trafikken mere
forudsigelig for de bløde trafikanter.
Imidlertid bliver dette fremskridt på det nærmeste ophævet af at man samtidig sløjfede fodgængerfeltet på
Tandervej. Efter sløjfningen er det blevet meget uklart for både fodgængere, bilister og trafikvagter hvor de
førstnævnte skal og vil krydse vejbanen, og dette fører ofte til farlige situationer.
Vi oplever meget ofte at skolebørn og andre fodgængere går over vejbanen over en lang strækning. Det
giver en trafik som er uoverskuelig og uforudsigelig for bilisterne.
Selv efter der i efteråret blev opsat de lystavler som vi tænder og slukker i forbindelse med vores vagter, ser
vi mange bilister køre gennem strækningen uden at tage særligt hensyn til at skolebørn skal passere.
Det er vores oplevelse at flere bilister tog hensyn, og at trafikken i det hele taget var mere forudsigelig for
alle parter, den gang der var et fodgængerfelt.
Vi anerkender intentionen bag nedlæggelsen af fodgængerfeltet; at det gav en falsk tryghed og at
fodgængere og bilister ville blive mere opmærksomme på hinanden uden et fodgængerfelt.
Men vi må konstatere at virkeligheden ikke har vist sig at blive som teorien sagde, og at fodgængernes
krydsning af Tandervej er blevet mere usikker uden fodgængerfelt.
Vi vil derfor stærkt opfordre til at der igen etableres et fodgængerfelt på stedet, om ikke for andet så for
klart at afmærke krydsningen.
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