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Vedr. Trafik i og omkring Søsum Landsby – en trafikredegørelse
Stenløse Kommune har ved opslag i Lokalavisen forespurgt om, det er trygt at færdes i Stenløse
Kommune. For at besvare dette spørgsmål, og samtidigt bidrage aktivt til den kommende
kommunale trafiksikkerhedsplan fremsender Søsum Borger- og Grundejerforening hermed en
trafikredegørelse med titlen ”Trafik i og omkring Søsum – en trafikredegørelse”.
Trafikredegørelsen er udarbejdet af et Trafikudvalg, der i marts 2004 blev nedsat på initiativ af
Søsum Borger- og Grundejerforening. Trafikudvalget har repræsentanter fra Søsums tre Borger- og
Grundejerforeninger og andre interesserede borgere i Søsum. Der er tale om en gruppe, der bredt
repræsenterer borgerne i Søsum.
Det konkluderes i Trafikredegørelsen, at der er meget store trafikale gener og problemer med
trafiksikkerheden i og omkring Søsum. Der er stor utryghed blandt Søsums borgere i forhold til
trafikken og de høje hastigheder. Der er derfor også et meget stort ønske om, at der snarest muligt
gøres noget ved trafiksikkerheden.
Der arbejdes i trafikredegørelsen med en helhedsløsning, der leder den uønskede trafik ud på bedre
dimensionerede og mere trafiksikre veje. Der foreslås en række trafikreguleringer med det formål,
at nedbringe hastigheden, den tunge trafik og trafikmængden.
De foreslåede trafikreguleringer kan i øvrigt gennemføres for relativt beskedne beløb. Samtidigt bør
man være opmærksom på, at man aktivt i Søsum vil arbejde på at bidrage med økonomiske midler
og ressourcer til trafikreguleringer, blot den politiske vilje er til stede.
De foreslåede anbefalinger peger alle på, at engagementet fra Stenløse Kommune og herunder
Byrådet er helt afgørende for det videre forløb.
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Det foreslås derfor, at de politiske udvalg behandler denne redegørelse samtidigt med den
kommende kommunale trafiksikkerhedsplan, og bevilger de nødvendige økonomiske midler til
trafikreguleringer i og omkring Søsum.
Søsum Borger- og Grundejerforening opfordrer Stenløse Kommune til, at inddrage foreningen i det
kommende arbejde med trafiksikkerhedsplanen for, at sikre størst mulig inddragelse af borgerne i
og omkring Søsum. Til orientering kan det oplyses, at der i Søsum afholdes et borgermøde den 18.
januar 2005 omkring trafik i og omkring Søsum med udgangspunkt i den her fremsendte
trafikredegørelse.
Yderligere oplysninger eller information om den fremsendte trafikredegørelse eller det kommende
borgermøde i Søsum kan fås ved henvendelse til undertegnede, eventuelt på e-mail
lise.lykke@get2net.
Med venlig hilsen

Lise Lykke Steffensen
Skovvangsvej 17, Søsum
På vegne af Søsum Borger- og Grundejerforening og
Trafikgruppen i Søsum

cc.: Stenløse Kommunes afdeling for Miljø- og Forsyning att.: Malene Jakobsen
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