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Lad os starte med det vigtigste – vi har endelig fået ny afstribning på Vinderslevvej, så det nu er 

blevet en 2minus1-vej. Det betyder helt konkret, at bilerne skal holde sig på midterbanen, at 

farten skal sænkes betydeligt og, at cyklisterne nu får mere plads.  

Processen med den nye afstribning startede for tre år siden, da Lokalrådet i slutningen af maj 2012 

indsendte forslag om at ændre afstribningen, så cyklister fik mere plads. En særskilt cykelsti er 

oftest første prioritet, men sjældent en økonomisk mulighed. Det kræver tilvænning at køre på 

den nye vej for bilisterne, hvorimod cyklister har fået mere plads. Der er ingen tvivl om, at 

cyklisterne stadig skal være opmærksom på biler og større køretøjer for selv med denne 

afstribning er der ingen garantier – men nu er det bilisterne, som skal holde tilbage.  

Vi udsendte med en tidligere udgave af Lokalbladet en folder, som beskriver vejen og hvordan 

bilister skal køre på den – hvis denne folder er blevet væk i mellemtiden, så kan den findes på 

Lokalrådets hjemmeside: www.vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.dk 

Vores vigtigste budskab er: overhold fartgrænserne for så får cyklisterne den plads og den 

sikkerhed, som i mange år har været en udfordring på strækningen.  

Vinderslev og Omegns Lokalråd havde tirsdag d. 19. maj inviteret et par lokale foreninger, 

bestyrelser og institutioner til dialogmøde. Der deltog 12 repræsentanter på aftenens møde - 

herunder skoleleder Bibi Holm, repræsentanter fra skolebestyrelsen og fra bestyrelsen i 

børnehaven, repræsentanter fra den lokale idrætsforening (VIF), forældreforeningen i 

børnehaven, samt fra Lokalrådet. Der blev flittigt drøftet bl.a. udvikling af lokale initiativer, 

samarbejdet og muligheden for at tiltrække nye borgere.  

Også i Vinderslev er vi opmærksomme på den kommunale udfordring med at tiltrække nye 

borgere. Rundt om hele bordet var der dog enighed om, at trods krise, så har der været gang i 

hussalget i Vinderslev og flere nye er kommet til området. Især er der flyttet et par nye familier til 

egnen fra Silkeborg.  

Udover at drøfte tiltrækning af nye borgere og muligheder, så handlede mødet også om, hvordan 

de lokale foreninger kan hjælpe hinanden. Der er stor opbakning til lokale arrangementer, 

samtidig med, at der er en bred vifte af arrangementer i lokalområdet, så manges interesser og 

behov kan tilgodeses ved de lokale initiativer. Der kom gode forslag på bordet til, hvordan de 

lokale foreninger kan styrke det interne samarbejde – både ved at hjælpe til hinandens 

arrangementer, en bedre koordinering af aktiviteter og oprettelse af fælles mailliste. Når 

foreninger søger hjælp til opgaver i lokalsamfundet, var der enighed om, at det er med større 

succes, når opgaven er overskuelig og konkret – og den opfordring skal hermed gives videre til 

alle lokale foreninger.  

http://www.vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.dk/


Husk I altid er velkomne til at kontakte os med gode idéer og spørgsmål – skriv til os på 

vinderslevogomegnslokalraad@gmail.com, på facebook eller ring til os.  

 

Jane Vibjerg 

29671203  
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