Trafiksituationen på Sømosevej!

Vi er fortsat rigtig mange grønne spejdere – DEJLIGT! En uheldig følge heraf er dog, at vejen til
Sømosegård er for smal til at klare den megen trafik mandag aften – særlig omkring kl. 17.30 og kl. 19.00.
Vi vil meget gerne undgå dette trafikkaos, men vil dog helst ikke rykke mødetiderne, da det på mange
måder også er en fordel, at de store spejdere starter, når de små slutter – ikke mindst for dem, som har
børn i flere aldre.
Derfor har vi besluttet at fastholde at ensrette Sømosevej i tidsrummet omkring kl. 17.30, kl. 19.00 og kl.
20.45 – Ensretningen ser derefter således ud omkring kl. 19.00:

18.50‐18.59 – Der kan kun køres fra præstegården mod Sømosegård.
19.01‐19.10 – Der kan kun køres fra Sømosegård mod præstegården.

Ovenstående procedure indskærpes venligt men bestemt, ligeledes i
forbindelse med aflevering kl. 17.30 og afhentning kl. 20.45

Brug parkeringspladsen som en parkeringsplads, således at bilerne kan komme væk fra Sømosevej.
Forældre vil lejlighedsvis stå klar og hjælpe med at ensretningen overholdes. Senere håber vi, at det hele
glider af sig selv. Sikkert er det dog, at dette princip kun kan fungere, hvis alle respekterer og overholder
det. Derfor håber vi meget på jeres forståelse.
For at give mest mulig plads til af‐ og pålæsningen, vil alle ledere fremover skulle parkere på gårdspladsen,
og forældre vil herefter have den fulde rådighed over den store p‐plads. Herved vil den uhensigtsmæssige
trafik af biler til og fra gårdspladsen, sammen med små gående og legende spejdere omkring 17.30 og kl.
19.00 være ovre.
Mange spejdere bliver fragtet alene til Sømosegård – en højere grad af samkørsel vil give sammenhold og
mindre trafik ad Sømosevej.

Tak for hjælpen!
Har du spørgsmål eller andre gode ideer, hører vi meget gerne fra dig, kontakt leder René Hansen,
25115350 eller grupperådsformand/gruppebestyrelsesformand Christian Egemose, 24887766.
Med spejderhilsen
Lederne & Grupperådet/Gruppebestyrelsen
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