Låsby
AnsØgning orn hanrring

af trrødie

St. d 5.3.90

kØrse1 på Østerskovyei

Da beboerne i Låsby St. og omejn fØ1er sig generet af
Fødig kØrse1 på Østerskowej med megen ttmg træfik og
hurtigl kØrende træfik, der bruger dette soln en smutvej har vi samlet underskrifter på opbakning af dette.

Vores llsning er f/lgende:
Der sættes 4 stk gennemkØrsel forbudt op.
lstk ved Østerskowejs udkØrsel til A5
lstk ved Galtenvejs udkØrsel til Hannelvej
lstk ved Østerskowejs udklrsel ti1 Hanrnelvej.
lstk ved Østerskovyejs r:dkØrsel ti1 Langelinje.
desuden skal Farre skilter ved Østerskowej - A5 fjernes.
3stk skilte med bØrn på vejen.
Et på hver sin side af Låsby St. på Østerskowej og
det sidste på Itjrlingsvej.

Dette Ønsker vi polities hjælp til at bliver overholdt.
Ti1 1. oktober tager vi det op ti1 fornyet ovewejelse,
og har det ikke hjulpen vil vi foreslå at vejen lukkes
hvor Østerskowej slutter ved Hanrnelvej.
Med

venlig Hilsen

På beboerne og arbejdsgnrr:pens
vegne

ved

Låsby St.

Låsby
AnsØgning

St. d. 3.3.90

m cykelsti

Llndertegnede beboere i Låsby St. og crnegrt annoder
cykelsti nellem Låsby og Låsby St. (Ftarunetvej ).

om

alle aktiviteter for unge og ældre foregår i Låsby,
og llamrelvejen er stakt trafikeret og farlig at cykle
på, nener vi at en cykelsti er s@rkt påkræuet.
Da

Med

!'enlig Hilsen

På undertegnedes vegne

RY KOMMUNE
TEKNISK UI'Y}IÆ

den 16. febnrar 1990
J. nr. 05.01.02 c01 EN
lrbenr. 735/9O

R1',

Saqsbeh. afdelingsingeniØr
Knud l{artin Kjeldsen

Århus Amtskonuune
Vejkontoret
Lyseng AIt6 1
8270 HSSbletg

Vedr. etablerinq af cvkelsti lånqs
Med

Hamnelve'i

vedlagte brev har en r=kke beboere i Låsby St. området ansøgt

af cykelsti langs

Hanunelvej

fra

Østerskorrvej

til

om

etablering

Låsby.

har været forelagt for Ry byråds tekniske udvalg i møde den 15. febmar
udv_alget beshrttede af anlcefale, at projektet bringes til udfØrelse.
hvor
1990,

Sagen

Kopi af nænrarende er sendt til beboerne, repr=senteret ved Charles tgUritzen,
Østerskovvej 27, 8670 Låsbv.
Venlig hilsen

E. alanegaard

xommuoeingontør

Telefon: 86 æ 15 55
Giro: 9 09 13 00
Korrespondance bedes ikke stilet til personer

Rådhuset

Knudwej34
8680 Ry

Ekspedition:

10.00

- 12.30

Torsdag tillige: 15.00 - 17.30
Lørdag lukket

Århus
Amtskommune

Telefon 8627 30 44, selvvolg 8627 68 55 + lokolnr.
Telefox 8627 61 96

TEKNISK FORVALTNING

VEJKONTORET

Lyseng Alle

1 -

8270 Høibierg

f B{R$. 1$$0

Hr. Charles Lauritsen
Østerskovvej

8670

27

Journolnr.

B-52-12-1-88

Låsby
Sogsbehondler
Lokolnr.

Henni-ng Jensen
4418 HJles

Brev nr.

749

Cykelsti langs landevej 641, Skanderborg - Låsby - Houlbjerg,
18,5 19,5.

km

Ry kommunes tekniske udvalg har ved brev af 16. februar.1990 fremsendt en ansøgning fra beboerne i Låsby St. om cykelstianlæg langs
landevej 641, Skanderborg - Låsby - Houlbjerg, (Hammelvej).
Det drejer sig om strækningen mellem Østerskovvej og Låsby.
Landevejen har en døgntrafik på gennemsnitlig ca. 2.000 biler. Cykeltråf ik}<en åt vurderet til at vbre fofholdsvis beskeden. Der er i-kke -

i de seneste 5 år registreret trafikuheld på strækningen. Der er
ikke planer om yderligere udbygning af landevejen.
I amtskommunens vejplan 1989, som blev vedtaget af amtsrådet i efteråret 1989, €r prJ-ori-teret de vej- og stianlæg, der kan udføres i
perioden 1989 2000.
Ud fra bI.a. trafikmængderne har den pågældende strækning ikke kunnet medtages inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed.
Amtskonmunen må derfor henvise cyklisterne mellem Låsby St. og Låsby
til at benytte de svagere trafikerede kommuneveje, Østerskovvej og

EIleskovvej.

rute er i øvrigt udpeget som rute nr. 11, Århus - Galten Låsby - Silkeborg, i amtskommunens cykelruteplan af 1988. Ruten forventes afmærket i de kommende år.
Denne

hilsen

f -,,/-/z-z,a

'A. V. Kri-stensen
Amtsvej inspektør
TF

014

RY KOMMUNE
IEKI{IS. FORYDLTfiIre

den 14- febnar
J. nr- 04.03 GO1
Idenr- 74I/9O

Til grundejer-

R1',

1990

Sqsbeh- hrlilm. Erik

Nysom

og

beboerf oren j-nger

Tllskud til. rebaration oq vedliqeholdelse af leqepladser.

tidligere oplyst har Ry byråds tekniske udvalg fastsat ændrede retningsIinier for tildeling af tilskud tiJ. grundejer- og beboerforeninger til reparation
og vedligeholdelse af deres legepladser.
Som

Efter disse retningslinier skal disse foreninger fremover indsende deres ewt.
ansøgning om tilskud til Ry koranune senest den 1. apriI. Herefter skal forvaltningen foretage €n besigtigelse af de pladser, hvortil cler ansøges om
tilskud, hvorefter Teknisk udvalg vil foretage en samlgl vurdering og fordele
det afsatte belØb- Dette be1Øb andrager i 1990 kr. 18.000.
AnsØgninger, der indkorrner efter den 1. april,
sammen med ans6gningerne clet fØIgende år.

bliver taget op til

bedØmrelse

Såfrenrt foreningen ønsker at konme i betragtning ved fordelingen af tilskuddet
for 1990 bedes ansøgning fremsendt hertil, således at vi har den i hænde
senest 1. april 1990- Anspgningen skal indeholcle en specificeret angivelse af,
hvortil tilskudclet ska]. anvendes.

Venlig hilsen

NB! TiI orientering vedlægges der fortegnelse over de foreninger, der har
fået tilsendt nærværende brev.

Tele{on: 86

Giro:9 09

æ

13

15 55

00

Korrespondance bedes ikke stilet til personer

Rådhuset
Knudsvej 34
8680 Ry

Ekspedition:

10.00 - 12.30

Torsdag tillige: 15.00 - '17;30
Lørdag lukket

RY KOMMUNE
TEKNISI( TIDVAIÆ

den 21- naj 199O
J. nr- 04.03 G01
I@enr. 141/9O
Sagsbeh. Fuldm. Erik Nysom
Ry.,

Låsby St. Beboer- og Arbejdsgruppe
v/Connie Lauritsen
@sterskowej 42
8670 Låsby

Vedr. tilskud til

leqeplads

Det kan herved oplyses, at Ry byråds tekniske udvalg i mødet den 17. maj 1990
har behandlet de indkomne anslgninger om tilskud til reparation og vedlige-

holdelse af legepladser.

er afsat 18.000 kr til formåIet. og der var
i alt ca. 70.000 kr.

På budgettet
om

Teknisk udvalg vedtog,
der vedlægges i check.

indkommet ansøgninger

at der kan tildeles foreningen et tilskud på 4.000 kr,
Venlig hilsen

n
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E. Ejerregaard
hcmmuneingeniør

iotnLf.*lLudr

Telefon: 86 æ
Telefax: 86 89

15 55
15 96

Giro: 9 09 13 00
Korrespondance bedes ikke stilet til personer

Rådhuset
Knudsvej 34
8680 Ry

Ekspedition:

10.00 - 12.30

Torsdag tillige: 15.00 - 17.30
Lørdag lukket
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