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Torrild Lokalråd 
 
Status, debat og høring – 12.marts 2015 
 
Trafikforholdene 
 
Krogstrupvej 

• Hans Hammann.: Skal projekt ny Krogstrupvej skrinlægges og skal vi tænke i nye ba-
ner? 

• Palle: Ny Krogstrupvej skal væk fra skrivebordet 
• Bjarne Skipper: Ny Krogstrupvej skal fjernes fra kommuneplanen alternativt flyttes 
(stregen) til det forslag der er indsendt fra lokale beboerer 

• Bo: MTU projektet m. 10 cm kantforstærkning giver ingen effekt ift. at køre ud i rabat-
ten. Burde være 70 cm i begge sider eller ingenting 

• Thorkild Andersen: Stregen skal slettes fra kommuneplanen… 20 år ud i fremtiden er 
ikke noget vi kan regne med.. Vejen er for smal ift. det den bruges til…. Krogstrupvej 
skal bære meget mere end den er beregnet til. Planer om cykelstier, der aldrig bliver til 
noget skal også slettes… 

• Søren: Krogstrupvej som forbindelsesvej? Kan den ikke lukkes/nedlægges? 
• Hans Hammann: En forbindelsesvej forbinder to kommuner…..derfor kan den ikke ned-
lægges før der ligger et alternativ. Er det bedre at få Krogstrupvej udvidet rigtigt eller 
hvad er alternativet? 

• Mogens Bedsted: Der er ikke rettet kommunal henvendelse til Horsens kommune så vi 
kender ikke deres holdning. 

• Bo: Horsens kommune udvider andre steder m. to gange 70 cm 
• Bjarne Skipper: En udvidelse af Krogsturpvej skal gennemtænkes meget… pga. ekstra 
belastning 

• Palle: Kunne Krogstrupvej blive til en grusvej? 
• Hans Hammann: Udfordring med til og frakørsler i dag som Krogstrupvej er i dag …  
• Bjarne Skipper: Helle anlæg har hjulpet med farten / frakørslen 
• Bo: Trafikdæmpende foranstaltning – vejbump. 
• Hans Hammann: Flytte byzonen ud på den anden side af Palle (Vandværksvej)… Bump 
er ikke den rigtige løsning 

• Børge: Problem med at flytte byskiltet… pga. byzonen 
• Søren: Fartdæmpning 
• Palle: Farten skal ned 
• Thorkild Andersen: Hvordan vil Horsens kommune reagere hvis vejen lukkes? 
• Palle: Horsens har aldrig fået henvendelse… 
• Hans Hammann: Lukkes vejen skal Skaderborg kommune høres pga. flere biler igennem 
Gjessing 

 
Grobshulevej 

• Anders: Der er ingen afklaring på tvister med kommunen ift. erstatningen 
• Ronny: Man skal tænke sig meget om inden beslutning / indstilling om udvidelse af 
Krogstrupvej med to gange 70 cm. Det er voldsomt generende og kommunen giver 
meget ringe erstatning. Kr.200 pr. kvm. jord der eksproprieres og lidt erstatning ift. 
have mv. 

• Hans Hammann: Vi kunne have savnet et Lokalråd for mange år siden da projektplaner 
for Grobshulevej… Vi har chancen ifm. Krogsstrupvej..  

• Thorkild Andersen: Grobshulevej bliver til en landevej. Mange vil nok ikke hverken byg-
ge eller bo tæt ved en landevej. Samme vil være tilfældet for Krogsstrupvej, hvis den 
udvides til lokalråd. 
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• Palle: Beklageligt at MTU ikke har indstillinger fra  lokalråd ift.  Krogstrupvej 
• Hans Hammann.: Der har været en generel modstand mod Lokalråd i Odder Kommune 
• Jens Chr.: Skal beboerne i Gjessing ikke spørges ift. at få Krogstrupvejens trafik igen-
nem Gjessing… 

• Mogens Bedsted: Cykelstier på Grobshulevejen … uden rabat imellem – kun en streg. 
Det er den forkerte skole cykelstien kører til… Vestermarksskolen i stedet for Skovbak-
keskole 

• Hans Hammann: Holdninger til Trafiksikkerhed kan meldes på Oddernettet. 
 
 

Debat omkring foreningssamarbejde 
 

• Mogens Bedsted: Inspiration fra Hundslund ift. lokalt foreningssamarbejde 
• Hans Hammann: Hou har også et fællesforum… Menighedsblad ikke særlig hensigts-
mæssigt da vi så også rammer Hundslund 

• Bjarne Skipper: Allerede i dag er der samarbejde. Borgerforening og Menighedsråd. 
Borgerforeningen er mere en festforening. Kan ikke se der er så meget at samarbejde 
om mellem Borgerforening og Lokalråd. Lad os bruge de moderne medier i stedet for at 
dele foldere ud. Bjarne sender gerne beskeder ud via mail-liste. 

• Hans Hammann: Brug også Torrild facebook siden…. SMS og e-mail… moderne medier… 
• Thorkild Andersen: Eks. det med legepladsen i Torrild…. Hvor ligger et sådant eksem-
pel? Hvordan sikre vi at vi har en hovedlinje til Odder Kommune på tværs af forenin-
gerne? 

• Hans Erik Lykke: Kommunen sender både til Borgerforeningen og Lokalråd 
• Bjarne Skipper: Ingen opfattelse af problem med samarbejdet. Vi omdeler gerne i fæl-
lesskabet. 

• Thorkild Andersen: Brug og anvendelse af opslagstavlen 
• Sonja Nicolaisen: TIB siden kan anvendes af TIB, Lokalråd osv. osv. Der kommer man-
ge og ’kigger’….. 

• Rene Sinnbech: Redesign af Torrild.dk hjemmesiden…. 
• Bjarne Skipper: Send gerne til mig. Folder fra TIB bliver udsendt i april…. 


